
BLADERDEEGHAPJES MET POMPOEN 

 

Zoals we bij het kerstrecept voor de gevulde koolbladeren ook al zeiden: wij zijn niet zo van de ‘zoveel-gangen-
diners.’ Ons doe je een veel groter plezier met een tafel vol met lekkere hapjes om te delen met je tafelgenoten. 
Nu zou je dit recept prima als voorgerecht kunnen maken. En als je in plaats van bladerdeegpakketjes er een 
quiche van maakte, zou het ook prima dienst kunnen doen als hoofdgerecht, maar wij vinden ze als kleinere 
hapjes op tafel zo leuk. Hoe meer hapjes hoe beter! 

Wij maakten deze hapjes met pompoen, maar je zou ook heel goed voor zoete aardappel kunnen kiezen. Het 
gaat om die zoetige smaak die de pompoen of zoete aardappel samen met de gekarameliseerde rode uien geeft. 
Beetje rozemarijn erbij en het plaatje is compleet. Dit recept is ontzettend eenvoudig te maken, maar het effect is 
groot! 



 



 

Wat heb je nodig voor 4 bladerdeegpakketjes? 



4 plakjes plantaardig bladerdeeg (of een halve rol vers bladerdeeg dat je zelf in 4 vierkantjes hebt gesneden. Je 
vindt de rol vegan bladerdeeg o.a. bij Jumbo in de koeling.) 
2 teentjes knoflook, gesneden 
1/2 pompoen 
2 rode uien in dunne reepjes of ringen 
een flinke scheut plantaardige kookroom (of plantaardige melk) 
1 theelepel verse rozemarijn 
peper en zout 
snufje cayennepeper, optioneel 
2 eetlepels plantaardige melk, optioneel 

Wat ga je doen? 

– Verwarm de oven voor op 200 graden – 

1. Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en bak de knoflook 1-2 minuten. Doe de knoflook na het bakken 
in een bakje en zet aan de kant. 
2. Snijd de pompoen in kleine blokjes en leg ze op een bakplaat. Zet de pompoenblokjes 20-30 minuten in de 
oven tot ze gaar zijn. (Ligt aan oven en dikte van blokjes hoe lang het duurt.) 
3. Doe 2 eetlepels olijfolie in de koekenpan en voeg de uiringen toe. Schep een paar keer om. Laat de uien in 
totaal 30 minuten in de pan op laag vuur karameliseren. Schep de uien elk 5 minuten om zodat ze niet 
aanbranden. 
4. Doe de pompoen samen met de gebakken knoflook, kookroom, rozemarijn, peper, zout en cayennepeper in 
een stevige blender of keukenmachine en mix tot een romige ‘crème’. 
5. Zet een rooster of bakplaat klaar waar de hapjes op kunnen. Verdeel de pompoenmix over de 4 plakjes 
bladerdeeg (ongeveer 2-3 eetlepels per hapje). Strooi de uien erover. Vouw de punten van het bladerdeeg naar 
binnen. Bestrijk eventueel de puntjes bladerdeeg met wat plantaardige melk. 
6. Verhoog de oven naar 220 graden. Schuif de pompoenpakketjes 15-20 minuten in de oven. De uien mogen 
een beetje krokant worden maar niet aanbranden. 
7. Haal ze uit de oven. Eet ze gelijk op of laat ze nog even afkoelen. Wij vonden ze iets afgekoeld het lekkerst. 



 



 



 



Kaarsje aan en aan tafel maar! Deze super makkelijke, maar toch heel erg lekkere, pompoenpakketjes zijn een 
regelrechte aanrader voor de feestdagen, maar zijn ook heel erg lekker voor een ‘normale’ lunch. Of serveer ze 
als borrelhapje – succes gegarandeerd! 

Laat je het ons weten als jij dit recept gaat maken? Je weet dat we het heel leuk vinden om een foto van jullie te 
ontvangen via Instagram! Dit kan onder #degroenemeisjes. Dankjewel en eet smakelijk!  
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