
Quiche met Cheddar,Boodschappen:

4 plakjes bladerdeeg

180 ml melk

4 eieren

70g bacon in kleine reepjes 

250g mature Cheddar grof geraspt

3el ui gesnipperd

2el bloem

2-3el Parmezaane kaas, geraspt

8-10 kerstomaatjes in kwarten.

quichevorm van ca 25-26cm doorsnede

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200º en rasp de kazen apart.

ontdooi de 4 plakjes bladerdeeg en boter de quichevorm in met een kwastje

Leg de 4 plakjes bladerdeeg steeds een kwart gedraaid op elkaar zodat ze in een 

stervorm op elkaar liggen.

Rol ze nu uit tot een lap die groot genoeg is om ruim de vorm mee te bekleden.

Bekleed dan de vorm er mee en druk de het deeg overal goed in de vorm.

laat een kleine rand van het deeg boven de vorm uitsteken.

Neem nu een stuk bakpapier en verkreukel dit zo goed als mogelijk en vouw

dit weer uit en leg het in de vorm zodat overal goed aansluit en leg er dan 

bak bonen of kogels boven op (dit noemen ze blindbakken) en zet de vorm 

8-10 minuten in de oven tot de randen licht gaan kleuren. 

Kluts ondertussen de 4 eieren met de melk goed door elkaar en voeg dan de 

ui en de bacon en breng op smaak met peper en zout.

Als het deeg licht gekleurd is neem dan de vorm uit de oven en verwijder het

bakpapier met de bonen en roer dan nog even het ei-mengsel door en giet dit

dan in de quichevorm zodat de vulling mooi verdeeld is.

Neem dan de partjes tomaat en verdeel deze over de vulling.

Bak dan de quiche in ongeveer 25-30 minuten af. Check even met een sate-

prikker deze moet er droog uit komen. Als de bovenkant te bruin wordt even 

afdekken met alufolie. Als de quiche uit de oven komt direct even bestrooien 

met wat Parmezaanse kaas. Laat dan de quiche even 10 minuten rusten voor dat 

je hem uitserveert.

Bacon, ui en tomaat

Bron: eigen variatie op diverse recepten
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