
Eet mee met Esmé
t o r t a  s a l a t a
Zolang als ik me kan herinneren 
gingen wij vroeger op vakantie met 
de vouwwagen naar Frankrijk.. We 
gingen vaak naar de Elzas toe. Ik 
vond het heerlijk daar. Op de 
camping had je in een mum van tijd 
nieuwe vriendjes en als wij het naar 
ons zin hadden dan hadden mijn 
ouders het ook naar hun zin, zeiden 
ze dan.

Voor ons als kinderen was op vakantie 
gaan een makkie; je kreeg één tas en 
daar mocht ik mijn spullen instoppen. 
Vol was vol. Die tas stond bij je voeten 
en daar zaten al mijn belangrijke 
spulletjes en boeken in. In het midden 
lag onze Duitse dog Fleurtje. Mijn zus 
en ik maakten altijd ruzie over wie de 
kop en wie de kont tegen zich aan 
kreeg. Ik had maar wat graag die kop 
op mijn schoot gedurende de rit. Als 
we op de camping aankwamen zetten 
we met z’n allen de vouwwagen op en 
ons kleine tentje ernaast. En dan was 
het nooit een vraag wat we de eerste 
avond gingen eten, hartige taart 
natuurlijk met komkommer .
Mijn moeder bakte thuis altijd een 
hartige taart en die ging mee in de 
koelbox. 
Als kind al was ik er dol op. Ik denk 
dat deze hartige taart of quiche het 
eerste was wat ik echt zelf bakte.
Ik geef een recept voor een hartige 
taart met ham en kaas en een versie 
met uien.
Maak het deeg echt zelf, koop geen 
kant en klaar deeg. Het is zo makkelijk 
en zo klaar en zoveel lekkerder. Maar 
ja, dat is eigenlijk zo met alles wat je 
zelf maakt.
Ik maak het deeg vaak meteen een 
paar keer en vries het in, dan heb ik 
een voorraadje.

Benodigdheden voor het deeg;
-50 gram roomboter
 -1 ei
-½ deciliter lauw water
-snufje zout
Meng dit door elkaar heen  (met een mixer of in de 
keukenmachine) en voeg dan
-200 gram bloem toe en kneed  dit tot een soepel deeg.
Leg het deeg in wat plastic folie een ½ uur in de koelkast te 
rusten

Vet een lage taartvorm/vlaaivorm 22-24 cm in, rol het deeg uit 
en bekleed de taartvorm met het deeg. 

Voor de vulling:
-150 gram ham
-250 gram pittige geraspte kaas
-250 ml slagroom
-3 eieren
- peper en zout
 -eventueel verse bieslook

Een heerlijke vegetarische vulling maak je met rode ui.
150 a 200 gram rode ui in ringen aanfruiten in wat olijfolie en 
met zout en peper, oregano en wat balsamicoazijn 20 minuten 
laten stoven. Voeg af en te wat warm water toe, beetje bij 
beetje, zodat de uien echt goed gaar zijn en niet meer 
knapperig.
Voeg dit toe aan het ei/kaas mengsel.

Verwarm de oven voor op 180 graden en bak de taart in het 
midden van de oven in ongeveer 50 minuten goudbruin.

Deze hartige taart is heerlijk met een frisse salade.
Je kunt een quiche ook ’s ochtends maken en ‘s avonds koud 
eten of weer even opwarmen. Je kunt m ook invriezen of zoals 
wij mee op vakantie nemen!
En experimenteer eens met de vulling, er is zoveel mogelijk.

Mangiare gustoso, eet smakelijk


