
Stappenplan voor een overheerlijke groentequiche 
Met groente uit de groentetuin van De Locatie 

 
Ingrediënten 
- 1 pakje bladerdeeg 
- 2/3 eieren                                                             
- Zonnebloemolie (invetten bakvorm) 
- 1 grote wortel 
- 1 ui 
- 1 witte kool 
- Spinazie 
- 1 handje snijbiet 
- 1 pakje feta kaas 
- Takje koriander 
 
Stap 1 
Snijd alle groente in stukjes, je kan ze zo groot snijden 
als je zelf wilt. En haal de feta kaas uit elkaar.  
 
Stap 2 
Bij deze stap gaan we alle groenten bakken in de pan. Eerst fruit je de uitjes, daarna doe je de harde 
groente erbij, oftewel de wortel en de witte kool. Wanneer die groente even gebakken hebben, doe 
je de spinazie en de snijbiet erbij. Doe nu nog wat koriander in de pan erbij. Zorg dat de groente goed 
door elkaar geroerd en gaar zijn.  
 
Stap 3 
Vet de bakvorm in met zonnebloemolie. Hierna kan je de bladerdeeg in de bakvorm doen. Zorg 
ervoor dat de hele bakvorm bedekt is met een laagje bladerdeeg. 
 
Stap 4 
Nu kan je de groente vanuit de pan in de bakvorm stoppen. Nu sprenkel je de feta kaas over de 
groente in de bakvorm, zoveel als je zelf wilt. Als laatste klop je de 2 eitjes in een apart bakje door 
elkaar en daarna kunnen ook deze in de bakvorm erbij, probeer de eitjes te verdelen over de hele 
bakvorm.  
 
Stap 5 
Als laatste kun je de overige bladerdeeg in reepjes snijden en deze over de bakvorm leggen, in een 
soort ruitjes patroon. Hierover kun je nog wat ei smeren, zodat de bladerdeeg lekker bruin wordt. 
 
Stap 6 
Warm de oven voor op 200 °C. wanneer de over warm is kan de quiche erin. Doe de quiche er voor 
ongeveer 20 minuten in, maar houd de quiche wel in de gaten, zodat hij niet verbrand.  
 

 
Smakelijk eten! 


