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Met dank aan de volgende receptenboeken, tijdschriften en internet De pompoen, moestuin en groei en bloei, als
een engeltje op je tong.
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Algemeen
Waar komt de Nederlandse benaming ‘pompoen’ vandaan?
Volgens het Etymologisch woordenboek van Van Dalen komt dit van het OudFranse ‘pompon’, een nevenvorm van ‘pepon’, dat afkomstig is van het Latijnse
peponem, de vierde naamval van ‘pepo’. dat watermeloen betekent. De
Romeinen hadden het woord weer van het Griekse ‘pepon’, dat gestoofd, rijp
betekent.
De pompoen komt over de hele wereld in vele variëteiten voor. Hij werd veel
gebruikt in de keuken van het oude Rome.
De pompoen werd vroeger voornamelijk in het Middellandse Zee gebied geteeld.
Maar vandaag de dag zie je de pompoen ook steeds meer in ons land opduiken.
De pompoen is erg voedzaam. Hij bevat weinig calorieën, maar is erg
verzadigend. Ideaal voor diegenen die willen afslanken. Hij is rijk aan vitaminen,
vooral bètacaroteen en andere stoffen met een antioxiderende werking. De
pompoen leent zich zowel voor eenvoudige alsook voor ingewikkelde recepten.
Alle delen van het gewas van de pompoen zijn eetbaar. Ook de bladeren en de
loten van de plant zijn, gebakken of in de soep, te eten.
Beslist smakelijk zijn de bloemen, zowel de mannelijke als de vrouwelijke, al zijn
de laatste groter. De bloemen zijn heerlijk als ze worden gebakken. U kunt ze
vullen met niet te zoute ansjovis, mozzarella of een stevig mengsel, maar u moet
de bloemen in alle gevallen eerst door wat bloem wentelen voordat u ze in hete
olie bakt. Ze kunnen ook worden verwerkt in een salade, een risotto of in
groentesoep. Het is in elk geval belangrijk dat e vers zijn, zonder verwelkte
plekken.
Verder is natuurlijk het vruchtvlees eetbaar, dat op de meest uiteenlopende
manieren kan worden bereid, zoals de recepten in dit boek dat laten zien.
De geroosterde en iets gezouten zaden waren in Italië ooit de snack die in
bioscoop of circus werden genuttigd. Tot slot kan ook de schil worden gegeten.
Alle soorten pompoenen zijn dus ook eetbaar.
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Tips.
• Een hele pompoen met een mes open snijden is een hele klus. De beste
manier om
een pompoen open te maken, is door de pompoen op de grond te laten
vallen (wel
buiten), hij zal in tweeën breken.
• Sommige pompoensoorten zijn erg waterig (in het algemeen de langgerekte
pompoenen) U kunt de pompoen om het overvloedige vocht te verwijderen in
zout water laten weken en een paar uur later goed afdrogen.
• Een hele pompoen blijft maanden lang goed, mits hij in een omgeving wordt
bewaard waar de temperatuur niet lager is dan 6-8 graden. Op koelere
plaatsen zal de pompoen rotten.
• Plakken pompoen moeten echter binnen 3 –4 dagen worden gegeten.
Bewaar ze in de groente la van de koelkast.
• Het bereide vruchtvlees kan in de vriezer worden bewaard en later als basis
dienen.
Kruiden en specerijen die het beste passen bij pompoen.
Peper, nootmuskaat, rozemarijn, salie, laurier.
In sommige gevallen: marjolein, oregano, tijm, basilicum en rode peper.
In zoete gerechten: kaneel, sterazijn, gember

Pompoenen kopen. Misschien is het handig als u weet waar u op moet letten als
u een pompoen koopt. Koopt u een hele pompoen let er dan op dat de schil heel
en stevig is en er geen rotte plekken op zitten. Koopt u plakken, controleer dan
of het vruchtvlees mooi en stevig is. Ook de dikte van het vruchtvlees vormt een
aanwijzing voor de kwaliteit. De kleur moet diepgeel tot oranje zijn. Kijk uit voor
pompoenen waarvan het vruchtvlees vaalgroene nuances vertoont.
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INT-JAKOBSSCHELPEN
Pittige pompoensoep met Jacobsschelpen

Soepen

Voor 4 personen
1 stuk pompoen (ca. 1/6 van een kleine pompoen in blokjes)
1,5 l kippen- of groentebouillon
½ ui (grof gesneden)
1 teentje knoflook (grof gesneden)
½ tl zachte kerrie
12 middelgrote sint-jakobsschelpen (vers of diepvries)
Boter of olie
Peper en zout
Gedroogd koraalpoeder

Pindasoep met pompoen en aardappelen
voor 6 personen
1 kg pompoen
1 grote zoete aardappel, in stukjes
4 el boter
1,25 dl ongezoete pindakaas (te koop in toko)
1 l groentebouillon
1 tl geraspte nootmuskaat
1 el heldere honing
1 tl zout
1/2 tl zwarte peper

Stoof de ui, look en pompoen een beetje aan in boter of olie en giet er de
bouillon bij. Laat koken tot de pompoen gaar is. Mix de soep fijn en breng op
smaak met peper, kerrie en eventueel zout. Bak de sint-jakobsschelpen kort aan
beide zijden.

Verwarm de oven voor op 180°C
Snijd de pompoen in vier stukken. Schep de pitten en het draderige vruchtvlees eruit
en gooi weg. Leg de stukken met het vruchtvlees omlaag op een bakplaat en
rooster ze in 1 uur zacht. Haal uit de oven en laat afkoelen.
Leg de stukken aardappelen in een pan en doe er zoveel koud water bij dat ze
onder staan. Kook ze gaar. Giet water af en pureer ze. In totaal moet er ong. 300
gram puree zijn.
Schep het vruchtvlees uit de afgekoelde pompoen en pureer het. Ongeveer 60
gram.
Verhit de boter in een grote pan. Voeg de twee purees toe aan de pindakaas. Roer
alles goed door elkaar. Voeg de bouillon, nootmuskaat, honing, zout en peper toe.
Laat alles 10 - 15 min zachtjes sudderen. Voeg wat extra bouillon toe als de soep te
dik is.
Proef en breng op smaak.
Serveer direct

Groen Gennep

Groen Gennep

8

9
Pompoensoep met geroosterde amandelen.

Kerrie Pompoensoep.

Benodigdheden (voor 4 personen):
800 gr. schoongemaakte pompoen in stukjes
50 gr. boter
2 uien
1 glaasje slagroom
4 eetlepels geroosterde amandelen
1 eierdooier
1½ l. kippenbouillon
zout en peper naar smaak

Benodigdheden: (ongeveer 8 porties)
1 eetlepel margarine
150 gr ui, fijngesneden
1 teentje knoflook
250 gr.verse champignons in plakjes gesneden.
2 eetlepels bloem
1 theelepel kerriepoeder
5 dl kippenbouillon
750 gr. pompoen gekookt of gepureerd.
1 eetlepel honing
vers geraspte nootmuskaat.
5 dl. Melk
Om de smaak van de pompoen te behouden, voegt u er slechts een vleugje
kerrie aan toe. De smaak ontwikkelt zich door de soep lang te laten staan, dus
bereidt deze soep ruim van tevoren. Smelt de margarine zachtjes in een
braadpan. Fruit de ui, knoflook en champignons 8 a 10 minuten of totdat deze
zacht zijn.Meng de bloem en kerrie er doorheen. Bak het geheel al roeren op
een laag pitje, totdat alles goed gemengd is. Voeg langzaam de bouillon toe en
roer totdat de soep glad is. Voeg de
pompoen en honing toe en breng de soep op smaak met nootmuskaat. Kook
het geheel, al roerend, 15 min. op een zacht pitje. Voeg vlak voor het serveren
melk toe en verwarm het geheel

Smelt de boter en fruit hierin de fijngesneden ui. Voeg de pompoen,zout en
peper toe. Laat ze enkele minuten op een laag vuur op smaak komen. Schenk
er de kokende bouillon op. Laat dit op een laag vuur 25 min. koken en mix het
geheel met een staafmixer. Zet de soep opnieuw op het vuur en breng hem aan
de kook (als de soep te dik geworden is voeg dan nog wat bouillon toe. Bindt de
soep nadat u de pan van het vuur heeft genomen, met de eierdooier
aangelengd met de room en serveer de soep bestrooid met geroosterde
amandelen.

Pompoensoep jus d’orange
1 pompoen van 2 kilo (ongeveer 6 porties)
1 liter sinaasappelsap
2 uien en/of een steel prei
1 klein blikje maïs
1 stukje gember van 1 1/2 cm
4 groentebouillon blokken
peper, zout en peterselie
Doe het sinasappelsap in de pan en voeg er het vruchtvlees van de pompoen
toe samen met de ui of prei en de gember. Laat dit 30 minuten koken. Pureer nu
de groeten en voeg er 4 groentebouillon blokken toe.Doe de maïs er bij en de
peterselie. Goed doorwarmen , eventueel verdunnen met een groenten bouillon.
Er kan ook wat gaar kippenvlees aan toe gevoegd worden. Gebruik dan ook
kippenbouillon in de plaats van groentebouillon. Deze soep in een kleine
pompoen is een goede keus voor een koude herfst avond.
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Jamaicaanse Pompoen - kokossoep
650 gr verse pompoen
2 theelepels vers limesap
75 gr (1/3 kopje) gedroogde garnalen
2 sjalotten
1 verse rode en 1 groene peper
2 el olijfolie extra vierge
2 middelgrote kruimige aardappelen
5 cm verse gemberwortel
1 stengel citroengras
6dl groentebouillon
4dl kokosmelk
1 zakje groene currypasta (toko)
Zout en peper naar smaak
Schil de pompoen en verwijder de zaden en maak blokjes van het
vruchtvlees. Pel en snipper de sjalotten. Snijd de peper overlangs en
verwijder de zaadjes en snijd overdwars in reepjes. Schil de
aardappelen en snijd in blokjes. Schil en rasp de gember.
Fruit de ui,peper en pompoen in de olijfolie en voeg dan de aardappelen,
de gember en het citroengras toe. Giet de groentebouillon erbij, breng
alles aan de kook en laat de soep op laag vuur 15 – 20 min zacht koken.
Verwijder het citroengras en pureer de soep.
Verwarm de soep samen met de kokosmelk en de groene currypasta
(maak de soep niet te heet want dan schift de kokosmelk). Breng op
smaak met zout en peper.

Feestelijke Pompoensoep.
Benodigdheden (voor 4 personen):
1 middelgrote pompoen
ongeveer 3 dl. Bouillon
2 eetlepels citroensap
een flinke scheut witte wijn
1 dl slagroom
zout, peper
geraspte kaas en bieslook
Snij het kapje van de pompoen af en verwijder de pitten en draden met een
lepel of mes. Giet de bouillon, citroensap en witte wijn in de pompoen. De
pompoen moet voor iets meer dan 3/4 deel gevuld zijn. Zet de pompoen met
het kapje in een voorverwarmde oven van 175ºC. De tijd varieert van 1 tot 2
uur, afhankelijk van de oven. Controleer in ieder geval heel regelmatig of de
pompoen in de oven niet uit elkaar gaat vallen! Haal de pompoen uit de oven
en schrap met een lepel het vruchtvlees van de wand los, maar zorg dat de
wand intact blijft. Wrijf het vruchtvlees met de bouillon door een zeef of pureer
het in een mengbeker. Warm de soep op, breng haar op smaak met slagroom,
zout peper en wat wijn. Giet de soep weer in de uitgeholde pompoen en
garneer de soep met geraspte kaas en fijngeknipte bieslook.
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Pompoen - wortelsoep

Pompoensoep variatie

Benodigdheden voor 10 personen:
600 g pompoen,
600 g wortels, 1 el boter,
½ l groentebouillon,
½ l melk, ½ l appelsap,
zout, vers gemalen paper,
2 plakjes toastbrood,
5-6 el olijfolie,
3 el crème fraîche.

3 sneetjes oud witbrood, in blokjes
1 pompoen (ca. 1 kilo)
1 ui, grofgehakt
3 friszure appels (bijv. Granny Smith), in stukken
2 theelepels gedroogde rozemarijn
750 ml kruidenbouillon (van tablet)
1 stokbrood, gesneden
125 ml crème fraîche

Maak de wortels schoon en snijd alles tot op 1 wortel na in kleine blokjes. Snijdt
het pompoenvruchtvlees eveneens in blokjes. Verhit de boter in een grote
koekenpan en bak de pompoen en wortelblokjes erin. Giet de groentebouillon
en melk erbij en laat het geheel op klein vuur 15 minuten pruttelen. Pureer de
soep met de staafmixer. Giet de appelsap erbij en laat de soep kort koken.
Pureer de soep nog een keer en breng ze met zout en peper op smaak. Snijd
het toastbrood in kleine blokjes. Verhit twee el olijfolie in een pan en bak de
broodblokjes knapperig. Rasp de laatste wortel grof. Geef de soep op borden.
Porties
Geef een lepel crème fraîche en broodblokjes in de soep en bestrooi deze met
wortelrasp.
Tip: U kunt de soep al een dag van tevoren bereiden. Voor het serveren alleen
verhitten en met de crème fraîche, de broodblokjes en de wortelraspen
versieren. Smaakt ook heerlijk met stukjes gerookte forel!

bijzonder
Pompoensoep met bleekselderij en appel
Bak tegelijk met de pompoen en ui wat rauwe ham. Dit kun je variëren van een
aantal plakjes tot een ons. Voeg ook een grote zure appel toe (Goudrenet) en 2
á 3 stelen bleekselderij (in stukjes).
Voeg dan de bouillon toe en laat het geheel sudderen. Strooi nootmuskaat,
peterselie, peper en rode kruidenmix erbij
Een theelepeltje honing, en een scheutje koffiemelk en smullen maar.....
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Broodblokjes in kom leggen, overgieten met 500 ml heet water en laten weken.
Pompoen met scherp mes in parten snijden. Pitten en draden verwijderen en
stukken pompoen schillen. Pompoenvruchtvlees in blokjes snijden. Water uit
brood knijpen. In soeppan brood, pompoen, ui, appel en rozemarijn met bouillon
aan de kook brengen.
Soep afgedekt 40 min. zachtjes koken. Intussen oven voorverwarmen op 200
°C. Stokbrood 5 min. verwarmen. Soep met staafmixer pureren. Crème fraîche
door soep roeren en pittig met zout en peper op smaak brengen. Soep over vier
borden verdelen en met stokbrood serveren.

Pompoensoep met paprika
1 ui
1 kleine pompoen
4 eetlepels vloeibare margarine
2 kruidenbouillontabletten
1 pot gegrilde paprika's (320 ml)
1 flesje finesse voor koken (250 ml)
1 zakje gemalen oude kaas (175 g)
1/2 volkorenbrood (pain de mediterrane)
Ui pellen en snipperen. Pompoen schillen en in kleine stukjes snijden. In
soeppan margarine verhitten en ui en pompoen 5 min. zacht bakken.
Bouillontabletten en 750 ml kokend water toevoegen. Soep aan de kook
brengen en 15 min. laten koken. Gegrilde paprika's afgieten en in reepjes
snijden. Finesse voor koken en helft van paprika toevoegen aan soep. Met
staafmixer soep pureren. Soep goed verwarmen en met zout en peper op
smaak brengen. Soep met rest van paprika en kaas garneren. Brood roosteren
en bij soep serveren.
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Hoofdgerechten

Pompoensoep met geitenkaas
750 g pompoen, geschild en in grove stukken
2 teentjes knoflook, geperst
1 gedroogd chilipepertje, verkruimeld
3 eetlepels olijfolie
1 liter groentebouillon (van tablet)
150 g zachte geitenkaas, verkruimeld
15 g verse koriander, fijngeknipt

Pompoen lasagne

Oven voorverwarmen op 200 °C. Pompoen in braadslede of ovenschaal leggen.
Knoflook, chili en komijn door olijfolie mengen. Met oliemengsel pompoen
bestrijken. Pompoen 30 min. in oven gaar roosteren. Pompoen met staafmixer
of in keukenmachine pureren. Puree samen met bouillon in ruime pan zachtjes
verwarmen. Soep doorroeren en op smaak brengen met zout en peper. Soep in
vier kommen schenken en geitenkaas en blaadjes koriander erover verdelen.
Lekker met brood.

Pompoensoep met feta en munt
1 ui gesnipperd
2 eetlepels olijfolie
600 g pompoen , in stukken
1 blikje tomatenpuree (70 g)
1 eetlepel honing
125 ml crème fraîche
750 ml kippenbouillon (van tablet)
groene tabasco
200 g feta (kaas)
1/2 zakje verse munt (a 25 g), fijngesneden

1 kleine pompoen in schijfjes
1 theelepel olijfolie
1 ajuin versneden een beetje look (vers)
1 theelepel suiker (optioneel)
1 eetlepel witte wijn
9 instant lasagne blaadjes 200 g geraspte kaas
maak zelf je tomatensaus met redelijk wat look verse tomaten en Italiaanse
kruiden
Kook de pompoen tot ze zacht is maak er dan een puree van verwarm de olie in
een pan bak de ajuin en de knoflook tot alles zacht is doe er dan de suiker en
de wijn bij,goed roeren tot het meeste vocht weg is,en dan mengen met de
pompoen ,stevig mixen! leg de lasagne in de vorm met onderaan een laagje
saus dus eerst een plakje lasagne, dan de pompoenmix daar op kaas en dan
de tomatensaus zo’n 3x herhalen, en bovenaan wat kaas een goeie dertig
minuten in de oven en smullen maar!

Pompoensoufflé met blauwe kaas

In soeppan op laag vuur ui in olie fruiten. Pompoen en tomatenpuree door ui
mengen en 3 min. meebakken. Honing en crème fraîche erdoor roeren.
Bouillon in pan schenken en opnieuw aan de kook brengen. Vuur lager draaien
en soep afgedekt 30 min. zachtjes laten koken. Soep met staafmixer of in
keukenmachine pureren. Pittig op smaak brengen met groene tabasco en zout.
Soep in vier kommen scheppen. Feta erboven verkruimelen en munt over soep
strooien.
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600 g pompoen
80 g kaas (blauw)
80 g gruyère geraspt
1 ei
4 eiwitten
15 eetlepels sojaroom
1 cl olijfolie extra vierge
peper

Bij!recht

Was de pompoen. Snij ze in stukken met de schil en stoom gaar. Mix de
pompoen en voeg kaas, kruiden, sojaroom en ei toe. Klop de eiwitten stijf. Roer
ze voorzichtig door het mengsel. Schep het mengsel over in een geoliede
soufflévorm. Plaats ongeveer 30 minuten in de oven (200°C). Serveer direct.
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Gevulde pompoen

Gevulde pompoen met stoofvlees

1/2 pompoen
1/4 kg gehakt
1/4 l bechamelsaus
3 tomaten
kruiden (zout, peper, paprikapoeder)
2 uien
1 teentje knoflook
geraspte kaas

2 eetlepels olijfolie
1 ui, fijngesneden
2 teentjes knoflook, fijngesneden
600 g riblappen, in blokjes gesneden
1 blik tomatenblokjes (400 g)
150 ml runderbouillon (van tablet)
1 kaneelstokje
2 theelepels gemalen komijn (djintan)
1 grote pompoen, oranje (ca. 2 kg)
1 zakje verse koriander (15 g), grof gesneden

Schil de pompoen en hol hem uit (dus zaadlijsten etc verwijderen), kook de
pompoen ca 10 minuten.
Bak ondertussen in een beetje boter de fijngesnipperde ui, pers de knoflook
erbovenuit en voeg na een paar minuten het gehakt toe.
Braad dit rul en bruin, voeg dan de in stukjes gesneden tomaten en de
kruiden toe en laat nog even pruttelen.
Maak bechamelsaus (witte saus, met boter, bloem en melk) en roer daar een
flinke hoeveelheid geraspte kaas doorheen.
Leg de pompoen in een beboterde ovenschaal, vul hem met het
gehaktmengsel en giet de kaassaus eroverheen. Circa 20 minuten in een
oven van 200 'C, totdat de bovenkant lichtbruin is.
Eet smakelijk!

Verwarm de olie in een ruime pan en bak de ui en knoflook 1 minuut. Bestrooi
het vlees met peper en zout. Voeg de blokjes vlees toe en bak ze aan. Doe de
tomaten erdoor en schenk de bouillon erbij. Voeg het kaneelstokje en de komijn
toe en breng alles zachtjes aan de kook. Zet het vuur laag en laat het 2 uur
afgedekt stoven. Roer zo nu en dan. Was de pompoen en snijd er met een
scherp mes bovenop een deksel uit. Verwijder de pitten en draden. Hol de
pompoen uit met een lepel, maar laat circa 1 centimeter vruchtvlees aan de
randen zitten. Snijd het uitgelepelde vruchtvlees in kleine stukjes. Verwarm de
uitgeholde pompoen door hem met heet water te vullen. Meng de stukjes
pompoen door het vlees en laat alles met de deksel schuin op de pan nog
20-30 minuten stoven tot de pompoen gaar is. Breng op smaak met zout en
peper. Schenk het water uit de pompoen, schep het stoofvlees erin en strooi de
koriander erover.

Pompoen friet
1 kleine schoongemaakt oranje pompoen
olie om te frituren
zout

n
e
o
p
m
Po
patat

Snijdt de pompoen in staafjes, blokjes, van ongeveer 1 centimeter dik.
Maak ze niet te klein,anders verbrandt de patat.
Verhit de olie tot 180 graden en frituur de reepjes een aantal minuten in de
pan.
Na het uitlekken bestrooien met zout!
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Pompoengratin met kapucijners of mais

Mechelse koekoek met langoustines

voor 4 personen
1 Mechelse koekoek (stevige braadkip)
12 langoustines
600 g pompoen
2 dl gevogeltefond
5 cl jenever
1 dl wijn (wit/droog)
35 g tomatenpuree
zout en peper
20 g boter (bakboter)
1 kruidentuiltje
1 Spaans pepertje (piment)
4 lente-uitjes
25 g boter (roomboter)
Snijd de kip in 8 stukken. Schil de pompoen en verwijder de zaadjes en het
zachte gedeelte rond de zaadjes. Snijd de pompoen in blokjes van 3 centimeter.
Verwijder de koppen en pel de langoustines. Bewaar de langoustines in de
koelkast. Bak de helft van de langoustinekoppen in een weinig olie gedurende 3
à 4 minuten. Voeg er 1/3 van de pompoen en de tomatenpuree bij. Giet de wijn
en kippenbouillon bij de langoustinekoppen en laat 20 minuten zachtjes koken.
Mix de saus met een staafmixer en haal ze door een zeef. Druk goed door zodat
alle smaakstoffen in de saus terugkomen. Kruid de stukken kip met zout en
peper. Bak de stukken kip goudbruin in een mengsel van olie en boter. Zet het
vuur lager, voeg er het kruidentuiltje bij een laat 20 minuten zachtjes stoven.
Verwijder de kip uit de pot en houd ze warm. Giet het overtollige vet uit de pan
en deglaceer met een beetje water. Giet de saus in de pot. Bak de overgebleven
blokjes pompoen samen met het gesnipperde chilipepertje in een klontje boter
gedurende 5 minuten. Voeg er de gepelde langoustines en de gesnipperde
lente-uitjes bij en bak nog 3 minuten al roerend op een hoog vuur. Kruid bij met
peper en zout. Verwarm de saus. Bind ze met een klontje boter. Verdeel de
langoustines en de pompoenblokjes op warme schotels. Verdeel de stukken kip
en lepel er saus op. Tip: gebruik liefst pompoen met een bruine schil; het
vruchtvlees is mooi oranje en is stevig van structuur. De overige
langoustinekoppen kunt u gebruiken voor een vissoep of een garnalenbouillon.
U kunt de koppen een tijdje in de vrieskast bewaren. Gebruik zo vers mogelijke
langoustines.
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800 g pompoen
1 kopje droge kapucijners
1 ui
1 cl olijfolie extra vierge
1 takje tijm
100 g gruyère (geraspt)
zout
1 takje bonenkruid
25 g bloem (tarwebloem)
3 dl Melk (halfvolle)
2 cl zonnebloemolie
nootmuskaat
peper
Week de kapucijners ongeveer 8 u en laat ze vervolgens gaar koken in water
met bonenkruid. Voeg tegen het einde van de kooktijd (ongeveer 50 minuten)
een snuifje zout toe. Maak intussen de pompoen schoon en snij hem in blokjes.
Snij de ui fijn. Verwarm de olijfolie, voeg de ui en de tijm toe en laat even
fruiten. Voeg vervolgens de pompoenblokjes en een bodempje water toe en laat
ze zachtjes gaar stoven (vermijd dat de pompoen stuk kookt). Maak
ondertussen een bechamelsaus: verhit de olie en roer er het meel door. Laat dit
mengsel gedurende 2 minuten zachtjes pruttelen zonder het donkerbruin te
laten worden. Voeg, onder voortdurend roeren, melk toe. Laat nog minstens 10
minuten zachtjes doorkoken om de meelsmaak eruit te halen. Breng op smaak.
Roer de gare pompoen en kapucijners in een ingeoliede ovenschotel, overgiet
met de saus en bestrooi met de kaas. Laat gratineren in een voorverwarmde
oven (ca. 180°C).
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Pompoenschotel met gehakt en Mon Chou
4 personen

500 gr. pompoen, geschilde, in stukken
4 aardappelen, geschilde
40 gr. boter
2 el. bier
1 scheut melk
4 el. olijfolie
2 uien, zoete, gesnipperde
2 teentjes knoflook, fijngehakte
400 gr. risottorijst
1 l. kippenbouillon
Kaas, Parmezaanse ongeraspte
Kervel

400 gr pompoen
15 gr boter
250 gr rundergehakt
3 teentjes knoflook
8 halve abrikozen uit pot
100 gr mon chou
4 eieren
zout en peper naar smaak

Lekker met zelf gefrituurde pompoenchips.
De voorkeur gaat uit naar een pompoen met groene of grijze schil deze zijn
steviger qua structuur en minder waterig dan hun oranje en gele soortgenoten.
Porties
Kook de pompoen en aardappel zacht in een pan. Laat uitlekken en prak met de
helft van de boter totdat het romig is, het moet de substantie van dikke soep
hebben (eventueel wat melk toevoegen). Snijd voor de pompoenchips dunne
plakjes pompoen met een schaaf of met een dunschiller (liefste met de schil).
Frituur knapperig in plantaardige olie. Laat op keukenpapier uitlekken.
Verhit de olie en resterende boter in een braadpan, voeg de uien toe en sauteer
deze zacht en glazig. Voeg de knoflook toe en bak deze licht goudkleurig in
circa 2 minuten. Voeg de rijst toe en roerbak circa 2 minuten totdat de korrels
goed met olie zijn bedekt. Voeg eenvierde van de bouillon toe en laat al roerend
zachtjes koken totdat het is opgenomen. Herhaal totdat alle bouillon is
opgenomen en de risotto romig en luchtig is. Roer de pompoen door de risotto
en serveer bestrooid met krullen van de Parmezaanse kaas en kervel.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet een lage ovenschaal in met
boter.Schil de pompoen, verwijder de pitten en draden en snij het vruchtvlees in
blokjes. Kook de blokjes ongeveer in 5 minuten in ruim kokend water met zout,
laat ze uitlekken. Verhit de boter in koekenpan en roerbak het gehakt rul en
grijs, pers knoflook erboven uit en bak nog een minuut mee. Neem de pan van
het vuur. Snij de abrikozen en de mon chou in stukjes. Klop de eieren los en
meng de pompoen, het gehaktmengsel en de stukjes abrikozen en kaas
erdoor. Voeg naar smaak zout en peper toe en doe het mengsel in de
ovenschaal. Bak het gerecht in het midden van de oven ongeveer in 15 min.
gaar en goudbruin. Lekker met salade.

Pompoenpuree
1 pompoen
500 ml groentebouillon (van tablet)
1 laurierblaadje
1 bekertje crème fraîche (125 ml)
1/2 theelepel kerriepoeder
Halveer de pompoen. Verwijder de zaden en de draderige binnenkant en snijd
met een scherp mes de schil er af. Snijd het pompoenvlees in blokjes. Kook de
pompoen in de bouillon met de laurier in 10 min. gaar. Giet de pompoen af,
vang het kookvocht op maar verwijder het laurierblaadje. Pureer de pompoen
met de staafmixer en voeg de crème fraîche toe. Roer nu voldoende kookvocht
erdoor, zodat een smeuïge puree ontstaat. Breng op smaak met het
kerriepoeder, peper en eventueel zout.
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Pompoen met spek en groenten.

Ponkie, Afrikaanse pompoen groenten ragoût.

4 plakken gehakte bacon
boter
1 gesneden ui
2 teentjes knoflook
1 groene paprika
½ kg. pompoen in blokjes
1 pond vleestomaten, ontvellen en in kleine stukjes
1 ons sperziebonen
3 ons gekookte maïskorrels
oregano liefst vers gehakt
korianderpoeder, zout en peper op smaak

Benodigdheden:
1 aubergine
1 ui in stukjes
500 gr. rundvlees
½ theelepel chilli peper of cayenne peper
2 theelepels gemalen koriander
1 groene paprika
2 grote tomaten
1 kg. ponkie (pompoen)
zout en peper naar smaak en water

Ponkie is een Afrikaans woord voor pompoen.

Bak het spek in een braadpan zachtjes uit tot het krokant is geworden. Schep
het spek met een schuimspaan over op een bordje. Bak dan in dezelfde pan ui,
gehakt, knoflook,paprika en pompoen, af en toe roeren, 5 minuten lang. Roer er
dan sperziebonen, tomaat en maïskorrels bij. Sluit de pan en laat het 25 minuten
sudderen totdat de pompoen beetgaar geworden is. Voeg na 15 min. het korianderpoeder, peper en zout toe. Voeg eventueel water toe als dit nodig is. Serveer
met spek erover.

De aubergine wordt in plakken gesneden en geweekt in zout water. De ui,
paprika en tomaten in stukjes snijden en de ponkie in plakjes. Ui in olie fruiten,
gehakt, zout, cayennepeper, gewone peper en koriander erbij en 10 min
omscheppen en rul bakken. Paprika, tomaat en ponkie toevoegen. De
aubergine uit laten lekken, droog deppen en alles samen aan het gehakt
toevoegen. Op laag vuur 20 minuten sudderen. Opdienen met rijst.

Hongaarse pompoen.

Compote van pompoen.
Benodigdheden:
2 kg. pompoen
1½ fles inmaakazijn of eventueel water
1½ kg. suiker
3 pijpkaneel
witte rozijnen

Bij!recht

Azijn, water en kaneel aan de kook brengen . Pompoen in blokjes, een deel van
de blokjes 1½ min. mee laten koken dan met de schuimspaan eruit halen en in
schone potjes doen. Dit het halen totdat alle pompoen op is. De kaneelstokjes
eruit halen. De rozijnen over de potjes verdelen. Het vocht op de pompoenen in
de potjes doen en daarna even wekken.
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Benodigdheden:
650 gr. pompoen
zout
voor de saus:
4 sjalotjes
boter
2 eetlepels volkoren meel
1½ dl. Pompoenvocht
1 eetlepel paprikapoeder
½ eetlepel rietsuiker
sap van 1 citroen
zout
Ontdoe de pompoen van de schil, de pitten en de dragen en rasp hem op een
grove rasp. Kook de geraspte pompoen in water met zout ca 20 minuten.
Bewaar wat van het vocht voor de saus. Pel de sjalotjes en fruit ze in de boter
glazig. Strooi er het volkoren meel over en roer het glad. Doe er dan het
pompoenvocht bij en roer weer tot een gladde saus is ontstaan. Klop er nu met
een garde, het paprikapoeder, de suiker en het citroensap door en laat de saus
nog even pruttelen. Op smaak brengen met een beetje zout en roer de
gekookte pompoen door de saus.
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Marokkaans rundvlees met
pompoen

Hartige pompoentaart
150 g koude boter, in kleine blokjes
300 g bloem, gezeefd
1 theelepel gedroogde tijm
2 eetlepels olie
2 uien, fijngesnipperd
600 g pompoen, in blokjes
1 blikje tomatenpuree (70 g)
2 eieren, losgeklopt
200 g fetakaas, verkruimeld
Meng de boter, bloem, 1 theelepel zout en tijm. Voeg 3 eetlepels ijskoud water
toe en kneed het geheel snel tot een samenhangend deeg. Verpak het in
plasticfolie en laat 30 minuten in de koelkast rusten. Verhit de olie in een grote
koekenpan. Fruit hierin de ui en de pompoenblokjes op hoog vuur tot ze bruin
kleuren. Schep de tomatenpuree erdoor en breng op smaak met zout en peper.
Laat nog 10 minuten zachtjes stoven. Verwarm de oven voor op 180 ºC. Rol
tweederde van het deeg uit op een met bloem bestoven aanrecht en bekleed de
taartvorm ermee. Pureer het pompoenmengsel met een staafmixer of in de
keukenmachine met driekwart van de losgeklopte eieren en 2 eetlepels water.
Schenk dit in de taartvorm en verdeel de feta erover. Rol de rest van het deeg
uit tot een ronde plak en leg deze over de taart. Druk aan de zijkanten goed aan
en bestrijk met de rest van het ei. Bak de taart in 45 minuten in de oven gaar.

Lintpasta met pompoen
500 g pompoen, in blokjes
1 courgette, in blokjes
250 g kastanjechampignons
1/2 eetlepel gedroogde Italiaanse keukenkruiden
3 eetlepels olijfolie met knoflookaroma&chilipeper
1 pak pappardelle (koelverse pasta, 250 g)
200 g gegrilde achterham
100 g kaas (mager 20+), geraspt

750 g runderlappen
2 uien
1 rode peper
40 g boter of margarine
zout
versgemalen peper
1 theelepel gemberpoeder
2 theelepels paprikapoeder pikant
1/2 theelepel gemalen komijn (djinten)
1 theelepel kaneelpoeder
1 zakje saffraandraadjes
1 courgette
500 g pompoen
1/2 zakje verse koriander (` 15 g)
10 zwarte olijven zonder pit
Vlees in 12 stukken snijden. Uien pellen en snipperen. Peper in lengte halveren,
zaadlijst verwijderen en helften in stukjes snijden. In braadpan boter verhitten en
vlees rondom dichtschroeien. Op laag vuur uien en peper ca. 2 minuten mee
fruiten. Zout, peper, paprikapoeder, gemberpoeder, komijn, kaneel en saffraan
toevoegen en zoveel warm water dat vlees onderstaat. Vlees afgedekt op laag
vuur ca. 1 1/2 uur zachtjes stoven.Courgette wassen en in stukken snijden.
Pompoen schoonmaken en in blokjes snijden. Koriander fijnknippen. Courgette,
pompoen en helft van koriander aan vlees toevoegen en 1/2 uur zachtjes
stoven. Op smaak brengen met zout en peper. Intussen olijven in plakjes
snijden. Vleesmengsel overdoen in schaal en bestrooien met olijven en rest van
koriander. Lekker met stokbrood.

Ovengrill voorverwarmen. In braadslede pompoen, courgette, champignons en
Italiaanse kruiden door elkaar scheppen. Chiliolie en zout erover sprenkelen.
Braadslede 15 cm onder hete grill schuiven en groenten 15 min. roosteren,
regelmatig omscheppen. Intussen pappardelle beetgaar koken volgens
aanwijzing op verpakking. Ham in brede repen snijden en door groenten
scheppen. Geheel in nog 5 min. bruin en gaar roosteren. Pappardelle afgieten
en over vier borden verdelen. Groenten met ham erop scheppen. Kaas erover
strooien.
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Pompoen met savooiekool uit de wok
1 middelgrote ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, gesnipperd
1 rode peper, in reepjes
400 g fruitig pompoenvruchtvlees, in staafjes
5-6 bladen savooiekool, in reepjes
400 g rapen, in staafjes
3-4 eetlepels olijfolie extra vierge
100 ml groentebouillon
2 eetlepels sojasaus
wat citroensap
1 snuf kaneelpoeder
1 snuf gemberpoeder
1 handjevol geroosterde pinda's of gare kikkererwten

27

Desserts en taarten
Bij!recht

Roerbak de ui, knoflook, peper, pompoen, kool en raap enkele minuten op hoog
vuur in de olijfolie in een wok of wijde braadpan.
Voeg de groentebouillon en sojasaus toe en laat alles een paar minuten
sudderen.
Breng op smaak met citroensap, kaneel, gember en zeezout. Strooi er pinda's of
kikkererwten over. Serveer met rijst, vlees of vis.

Omelet met pompoen en champignons.
(voor 4 personen)

Benodigdheden:
6 eieren
200 g pompoen
1 ui
200 g champignons
3 cl olijfolie (extra vierge)
peper en zout
0.2 dl water

Charlotte van pompoen
500 g pompoen
3 eierdooiers
100 g suiker
1 theelepel maïszetmeel
2 blaadjes gelatine (van 3 g)
4 dl room
1 doos lepelbiscuits (lange vingers)
De pompoen schillen, in stukken snijden en de pitjes
verwijderen. De juiste hoeveelheid vruchtvlees afwegen en er met de centrifuge
sap van maken. De gelatine weken in koud water. Het eigeel met de suiker
opkloppen tot een wit schuimig mengsel en er voor één charlotte 150 gram
pompoensap en het maïszetmeel doorroeren. Het mengsel 1 minuut laten
opwarmen onder voortdurend kloppen. De gelatine uitknijpen en bij het mengsel
voegen. Grondig roeren en laten afkoelen. De room stijfkloppen. De wanden
van een charlottevorm bekleden met de lepelbiscuits. Wanneer het
pompoenmengsel half opgesteven is, er voorzichtig de room doorroeren. Dit
mengsel in de vorm scheppen en een nacht in de koelkast laten staan. De
charlotte uit de vorm halen en versieren met toefjes slagroom. Op ieder bord

Zeeuwse pompoenpap.

Maak de pompoen schoon en snij in kleine stukjes. Snipper de ui. Maak de
champignons schoon en snij ze in plakjes. Verwarm in een grote pan wat
olijfolie en bak de champignons. Breng ze op smaak met peper en zout en
haal ze uit de pan. Verwarm opnieuw wat olijfolie en fruit de ui. Voeg de
pompoen toe, plaats een deksel op de pan en laat de pompoen op een
zacht vuur gaar worden. Klop intussen de eieren los met wat water en breng
ze op smaak met peper en zout. Voeg de champignons bij de gare pompoen
en overgiet de groenten met de losgeklopte eieren. Laat op een matig vuur
drie tot vier minuten bakken. Plaats een bord of een deksel op de pan en
keer de omelet. Bak ook aan de andere kant nog enkele minuten.
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pompoen in stukjes
melk
suiker
beschuit
kaneel
Pompoenstukjes net onder water koken tot een prutje, eventueel overtollig
vocht afgieten. De pompoen fijnstampen. Bij het prutje warme melk schenken,
vermengd met verkruimelde beschuit. Flink veel kaneel en suiker naar smaak
toevoegen. Warm eten.
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Franse pompoentaart

Pompoen cake

200 gr pompoen
100 gr bloem
½ liter melk
60 gr boter
60 gr suiker
6 eieren
1 eetlepel rum en
400 gr briseerdeeg.

350 gr meel
1 theelepel zout
1 theelepel kaneel
3 theelepels gemalen kruidnagel
125 ml. Bruine suiker
2 eieren
900 ml. Gekookte, verse pompoen

Dit deeg maak je als volgt: 250 gr bloem, 2 eierdooiers, 125 gr boter en 5 gr
zout. Maak een kuiltje in de bloem met daarin de eierdooiers, blokjes koude
boter en zout. Voeg 3 á 4 eetlepels koud water toe. Kneed het geheel snel met
de vingertoppen tot samenhangend deeg. Druk met de muis van de hand het
deeg uiteen tot 1 cm dikte. Maak er een bal van en laat het twee uur in de
koelkast rusten.
Schil de pompoen, snij deze in stukjes en kook het 20 minuten. Laten uitlekken.
Meng de pompoen met de bloem en roer de melk erdoor. Voeg boter en suiker
toe. Breng dit al roerend aan de kook. Roer van het vuur af de eieren stuk voor
stuk erdoor, voeg de rum toe. Laat het afkoelen. Verwarm de oven op 180ºC.
Rol het briseerdeeg uit en bekleed hiermee een taartvorm van 26cm
doorsnede. Vul dan de vorm met het pompoenmengsel en bak het af in 35
minuten.

Zuid-Amerikaanse pompoentaart
750 gram gekookte, gepureerde pompoen
500 gram boter of margarine
500 gram suiker
6 eieren
750 gram zelfrijzend bakmeel
1 eetlepel kaneel
beetje nootmuskaat
gemalen kruidnagel
1 deciliter melk
kopje, gewelde rozijnen
zout
geraspte citroenschil
Meng de pompoenmoes met het suiker en de boter. De eieren loskloppen en
roeren. De kruiden aan het mengsel toevoegen. Zeef het meel erdoor en
tenslotte de rest van de ingrediënten toevoegen.
Oven voorverwarmen op 1800C. Beboter de bakvorm en bestuif het met meel.
Doe het mengsel in de vorm en ongeveer 45 minuten in de oven bakken.
Langzaam laten afkoelen.
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Verwarm eerst de over voor op 200°C. vet de cakevorm in en bestrooi deze met
wat bloem. Meng bloem, zout, kaneel en kruidnagel samen in een kom. Maak
de boter zacht met een mixer. Voeg de eieren toe aan de gekookte pompoen.
Giet het in de vorm en bak het in 50 à 60 minuten lichtbruin.

Pompoentaart met amandelen
1 kg. pompoen
1½ dl. Melk
50 gr. amandelen
100 gr suiker
3 eieren
50 gr. boter
10 amarettikoekjes
1 eetlepel cacao
150 gr. aardappelmeel
1 zakje gist 1 zakje vanille poeder
zout
voor de ovenschaal boter en broodkruim
ontdoe de pompoen van schil, draden en pitten. Snijdt hem in stukken en bak
hem in een ondiepe, afgedekte pan samen met de melk. Pureer de pompoen er
roer zorgvuldig met een vork. Laat de pompoenpuree al roerend nog 5 minuten
op het vuur staan om hem zoveel mogelijk te laten indikken.zet het vuur uit en
laat de puree afkoelen. Hak intussen de andere ingrediënten fijn, voeg de
eierdooiers (het eiwit houdt u apart), de boter en daarna de pompoen toe en
meng alles goed. Klop het eiwit stijf en voeg dit samen met een snufje zout
beetje bij beetje toe aan het mengsel. Vet een ovenschaal in met boter en
bestrooi de bodem met het broodkruim. Schenk het mengsel erop en bak dit
circa 1 uur in een voorverwarmde oven op 180°C.
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Taartje van pompoen - kokosmousse en Pekannoten.
Benodigdheden pekannoten koekjes
25 g. gesmolten santen (kokos crème)
50 gram kristalsuiker
2 eiwitten
20 gram patentbloem
3 eetlepels gehakte pekannoten
Oven voorverwarmen op 2000C. hete lucht. Doe alle ingrediënten in een kom en
meng met een garde.
Bakplaat met margarine insmeren en koelen.(hierdoor hecht het beslag beter).
Met het beslag 12 cirkelvormige koekjes uitsmeren (maximaal 5 cm.) en
afbakken tot ze goudgeel kleuren.(dit duurt ca. 6 minuten). De koekjes van de
plaat steken en krokant laten worden.
Ingrediënten pompoen-kokosmousse
100 ml. slagroom
100 ml. melk
25 gram santen
150 gram pompoenvruchtvlees in blokjes
60 gram suiker
half vanillestokje
3 blaadjes gelatine
1 ei gesplitst
Slagroom tot yoghurtdikte opkloppen en koud zetten. Gelatine met koud water in
de week zetten.
Melk + gespleten vanillestokje + santen + pompoenblokjes tegen de kook aan
brengen en op laag vermogen 10 minuten met deksel laten trekken. Dooier +
helft suiker loskloppen met garde. Zeef het melkmengsel boven de dooier en
roer door. Verwijder de vanillestokjes en doe het pompoenvrucht-vlees in de
foodprocessor. Doe het melk/dooiermengsel terug in de pan en laat het op laag
vermogen al roerende licht inbinden. Van het vuur af de gelatine doorroeren en
oplossen. Het warme melk-mengsel met de pompoen in de foodprocessor
fijnmalen en daarna zeven. Het geheel op ijs terug koelen. Eiwit met helft suiker
luchtig kloppen en wanneer de pompoenmassa hangend is samen met de
slagroom door spatelen. Doe het mengsel in een schaal en laat ca. 2 uur stevig
worden.
Voor het doorgeven de mousse kort omroeren en in een spuitzak doen.
Vervolgens kleine bolletjes op het bord spuiten daarop een koekje plaatsen en
zo in etages opbouwen. Af garneren met gekneusde nootjes en chocoladekrullen rondom.
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Pompoenmuffins
voor 24 stuks
250 gram in blokjes gesneden
vruchtvlees van pompoen
50 ml water
250 gram margarine
200 gram bruine suiker
2 zakjes vanillesuiker
1 buisje vanillearoma
snufje zout
1/4 theelepel kaneelpoeder
1/4 thelepel nootmuskaat
375 gram bloem
2 afgestreken tl bakpoeder
100 ml melk
150 gram rozijnen
Pompoenvruchtvlees met water zacht koken.Pureren met staafmixer. Margarine
in mengkom met de mixer op de hoogste stand schuimig kloppen.Na elkaar de
suiker, vanillesuiker, vanillearoma,zout en kruiden erdoor kloppen, tot een
gebonden massa ontstaat.Dan de eieren en pompoenpuree erdoor roeren.
Meel en bakpoeder mengen, zeven en met de melk door het botermengsel
kloppen. Als laatste de rozijnen erdoor roeren.
Verdeel hierin het beslag. over de muffin bakjes.
Bakken: hetelucht 160 graden C, zonder voorverwarmen/ conventioneel: 180
graden, ca. 35 minuten.
Af laten koelen, en bestrooien met poedersuiker.

Pompoenkoekjes
500 g gepureerde pompoen of fijn geraspt
75 g zelfrijzend bakmeel
mespuntje zout
2 eieren
olie om te bakken
Roer alles goed door elkaar. Verhit de olie en doe met een lepel drie of vier
hoopjes beslag in de pan. Aan weerskanten goudbruin bakken. Bestrooien met
suiker en kaneel.
Je kan ze warm en koud eten.
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Pompoenpudding.

Diversen

600 gram schoongemaakte pompoen
1 liter melk
200 gram suiker
30 ml. Amaretto
het merg van 1 vanille stokje
3 eieren
voor de saus:
3 eierdooiers, 2½ dl. Melk, 80 gr. suiker, 3 steranijs

Pompoen chutney.

Doe alle ingrediënten behalve de eieren in een pan en zet ze 40 min. op een
zacht vuur. Doe de ingrediënten in een mixer, voeg de eieren toe en druk ze
vervolgens door een zeef. Schenk het verkregen mengsel in taartvormpjes en
zet ze circa 50 min. in een oven van 120°C. bereid intussen de saus: klop de
eierdooiers samen met de suiker, breng de melk met de steranijs aan de kook,
zeef de melk en voeg deze al roerend toe aan het eimengsel. Zet de saus
daarna opnieuw op het vuur, zonder hem te laten koken. Laat daarna afkoelen.
Serveer de pudding lauwwarm bovenop de saus en garneer het geheel met de
klokjes gebakken pompoenen gekarameliseerde suiker

Pompoendessert Griekse yoghurt, kokos, anijs, sinaasappel
1 oranje pompoen
6 eetlepels olijfolie extra vierge
3 eetlepels kokos, geraspt
1 eetlepel anijszaadjes
1 theelepel balsamicoazijn
1 sinaasappel, geschild
1 pot Griekse yoghurt of boerenyoghurt

1 kg pompoenblokjes
halve liter kruidenazijn
zout
1 pond (bruine) suiker
4 tenen knoflook
wat geraspte gemberwortel
1 theelepel chilipoeder
2 ons schoongemaakte rozijnen.
Smaakt heerlijk bij vlees- en rijstgerechten. Chutney lang door laten koken
zodat het zich bindt. Daar-na kan het heet in potten worden gedaan. Laat alles
zachtjes pruttelen tot het geheel dik en gebonden is. Schep de chutney in
gesteriliseerde potjes, en zet ze een paar maanden weg. Daarna kan de
chutney gegeten worden. Het is leuk om naar eigen smaak andere groenten of
kruiden toe te voegen. Denk dan aan uien, bleekselderij, paprika, tomaten, fruit,
citroenschil, kruidnagels, kaneelstokjes enz. 1 kg pompoenblokjes, halve liter
kruidenazijn, zout, 1 pond (bruine) suiker, 4 tenen knoflook, wat geraspte
gemberwortel, 1 theelepel chilipoeder, 2 ons schoongemaakte rozijnen.

Pompoen marmelade.

Verwarm de over voor op 200 graden. Snij de pompoen (niet schillen, deze is
prima mee te eten) in vieren en lepel daarna het vruchtvlees met de pitten eruit.
Snij nu de kwarten in gelijkmatig grote schijven van max. 1,5 dik.
Meng in een (grote) ovenschaal de olijfolie, kokos, anijs, en de balsamicoazijn
door elkaar. Vervolgens de schijven pompoen toevoegen en door het
oliemengsel halen totdat alle pompoen schijven zijn ingesmeerd. (zijn de
handen ook weer lekker ingevet!) Schuif nu het geheel ca. 30 tot 45 minuten in
de oven totdat de pompoen met een breipriem (wie heeft ze nog?!) of vork goed
doorprikbaar is.
Pureer ondertussen met de staafmixer of keukenmachine de geschilde
sinaasappel tot een mooie gladde saus.
Pompoen gaar? Serveer dan gelijk warm uit de oven. Verdeel per persoon 3 a 4
schijfjes pompoen, 1 a 2 eetlepels Griekse yoghurt en daarover heen 1 a 2
eetlepels sinaasappelsaus.
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12 potten jam
Pompoenkeuze: Pindapompoen of muskaat of alle oranje soorten.
Benodigdheden:
1,5 kg pompoen schoon
500 ml sinasappelsap vers of uit pak
2 kg gelei suiker
Kook de pompoen in weinig water en draai hem tot pulp met keukenmachine of
passevite. Voeg sinasappelsap toe. Kook het geheel op en laat het 3-4 minuten
doorkoken met de geleisuiker. Controleer of het geleert. De gelei is goed als hij
druppelsgewijs van een lepel valt
Maak de jampotten schoon met heet soda water Doe de jam heet tot aan de
rand in de potten en sluit de deksel. Zet de potten 15-20 minuten op zijn kop.
Klaar is de marmelade.
Probeer deze heerlijke herfstmarmelade op croissants of luxe broodjes.
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Pompoen jam
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Pompoen soufflé

500 gr. pompoen
500 gr. appels
4 bolletjes gember
2 eetlepels gembernat
1 kg. geleisuiker

300 gram vruchtvlees van pompoen
150 gram suiker
1 gram vanillepoeder
4 eieren
boter en suiker

Rasp de pompoen, snijd de appels in stukjes en de gemberbolletjes klein. Doe
alle ingrediënten in een grote pan en laat het geheel een nacht onberoerd staan.
Kook de volgende dag het geheel in ongeveer vier minuten op een groot vuur
tot jam.

stoof het vruchtvlees van de pompoen. Zeef dit en voeg suiker en vanillepoeder
toe. Bindt de puree met de eierdooiers. Klop het eiwit stijf en roer dit goed door
het mengsel. Smeer 4 soufflé vormpjes in met boter, bestrooi ze met suiker en
vul ze met de puree. Bereid de soufflé in 20 minuten in een oven van 180°C.
serveer direct.

Pompoen / appel jam
500 gram pompoen
500 gram appels
4 bolletjes gember
2 eetlepels gembernat
1 kg geleisuiker

Pompoenchips

Rasp de pompoen, snijdt de appels in stukjes en de gemberbolletjes klein. Doe
alle ingrediënten in een grote pan en laat het geheel een nacht onberoerd
staan. Kook de volgende dag het geheel in ongeveer vier minuten op een groot
vuur tot jam.
Maak de jampotten schoon met heet water en soda. Neem de jam van het vuur
en schenk hem heet in de potten.

In plaats van groene pompoen kan ook grijze pompoen gebruikt worden, maar
liever geen oranje pompoen want die is te waterig. Laat de schil aan de
gewassen pompoen zitten en schraap er met een schaaf of dunschiller dunne
plakjes van. Verhit de frituurolie en frituur de plakjes pompoen - niet te veel
tegelijk - goudbruin en knapperig. Laat ze op keukenpapier uitlekken. Bestrooi
ze met de kruiden.

500 gr. pompoen, groene
Olie, plantaardige
zout
cayennepeper

Worst-pompoenhapjes met bieslook.
Pompoen ijs

150 gr. salsiccia (kleine worstjes)
1 kg. pompoen
1 klontje boter
1 eetlepel olie
1 bosje bieslook
zout en nootmuskaat

400 gram gekookte pompoen
3 dl. Melk
125 gram suiker
½ vanillestokje
7 amarettikoekjes
2 eetlepels maraschino
Maak de pompoen goed schoon en verwijder de schil. Snijd hem in stukjes en
kook ze samen met de melk en de inhoud van een vanillestokje. Voeg de suiker
toe. Roer goed en laat het mengsel een paar minuten afkoelen. Kluts de
pompoen en voeg de amarettikoekjes en de likeur toe. Schenk het mengsel, als
het is afgekoeld, in de ijsmachine en bereid het ijs.
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Snijd de worstjes in stukjes en de pompoen in niet al te kleine blokjes; laat ze in
olie en boter sudderen. Breng ze op smaak met nootmuskaat en zout. Voeg op
het laatst het fijngehakte bieslook toe.
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Spies met ansjovis en pompoen

Gebakken pompoen

Voor 4 personen

500 gram pompoen
het eiwit van 3 eieren
beetje bloem
100 gram geraspte grana (soort parmezaanse kaas)
zout, nootmuskaat
1 zakje saffraan
olie om in te bakken

Benodigdheden:
400 gram verse ansjovis
200 gram van gele pompoen
7 sneetjes brood (casino)
zout en peper
½ eetlepel peterselie
½ eetlepel basilicum
1 teentje knoflook
Snijd de pompoen in blokjes van 2 cm doorsnee; verwijder van 3 sneetjes brood
de korst en snijd ze in vierkantjes can 2x2 cm. Rijg op een satéstokje
afwisselend de dubbelgevouwen ansjovis, stukje brood, blokje pompoen en het
basilicum. Hak de overgebleven sneetjes brood in een keukenmachine fijn en
voeg peterselie, basilicum, knoflook en zou en peper toe. Strooi dit mengsel
over de saté-stokjes. Bak de spiezen in een pan met een anti aanbaklaag in een
beetje olie. Serveer het gerecht met een gemengde salade met een
citroenvinaigrette.

Snijd de pompoen in vieren, verwijder de schil, de zaden en de draden. En rasp
de stukken met behulp van een groenterasp in dunne reepjes of sliertjes. Klop
het eiwit voorzichtig met een beetje bloem, de geraspte kaas, zout, de
nootmuskaat en de saffraan. Wentel de pompoen door dit mengsel en laat dit
met behulp van een lepel, om de massa vorm te geven, in de kokende olie
glijden. Laat de pompoen tot slot op een velletje keukenrol uitlekken en serveer
hem bestrooid met zout.

Pompoen met gember
2 kg. pompoen in blokjes snijden
1½ kg. suiker
2 dessertlepels gemberpoeder
½ theelepel witte peper
½ l. azijn
rozijnen
Breng de pompoen met ruim water aan de kook, 2 minuten laten koken. Daarna
in een vergiet laten uitlekken. Alles in een grote schaal doen met suiker, peper
en gember. Vervolgens gedurende een tijd van 12 uur laten staan. Breng dan
het vocht met azijn aan de kook en laat de pompoen nog 2 minuten mee
doorkoken. Vervolgens alles heet in potten doen.

Pakjes pompoenheerlijkheid
800 gram schoongemaakte pompoen
150 gram gekookte ham
200 gram mozzarella
2 eieren
bloem
salie
½ l. bechamelsaus
zout
olie om in te bakken

Pompoen Gnocchi

Snijd de pompoen in een gelijk aantal regelmatige plakken. Wentel ze door de
eieren en de bloem en bak ze. Beleg elk plakje, nadat alle plakjes zijn
afgekoeld, met een plakje mozzarella, een plakje ham en een blaadje salie. Leg
hier weer een tweede plakje pompoen op. Schik de pakketjes in een ovenschaal. Schenk de bechamelsaus erover en laat ze in de oven circa 20 minuten
op 180°C gratineren. Serveer ze warm.
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1½ kg. in de oven bereide pompoen
6 dl. Water met zout
bloem
salie
boter
grana (soort parmezaanse kaas)
zout
Zeef de afgekoelde pompoen en zet hem in het water op het vuur. Voeg
gelijkmatig net zoveel bloem toe als nodig is om een dikke brij te krijgen, die
gaar is als hij loskomt van de rand van de steelpan. Stort de brij op een
snijplank, laat hem afkoelen en kneed hem met behulp van een beetje bloem
tot noedels. Kook de noedels in een ruime hoeveelheid water met een beetje
zout en maak ze aan met gesmolten boter, salie en geraspte kaas.
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Pompoenpiccalilly

750 gram bloem
1½ zakje bakpoeder
1 ei
zout
200 cl. Melk
230 gram suiker
25 gr. boter
3 flinke schijven pompoen
Kook de pompoen zolang totdat deze glazig wordt. Daarna pureren. Meng
bloem, bakpoeder en zout en voeg het ei, melk, suiker en boter toe. Meng alles
door elkaar. Na het mengen alles in een ingevette bakblik doen of een
vloerbrood maken. Zet het in de oven gedurende 60 minuten op 175°C.

1 kg. schoongemaakte pompoen
2 uien
2 tenen knoflook
500 gr. friszure appel
3½ dl. natuur- of appelazijn
175 gr. lichtbruine basterdsuiker
½ eetlepel bloem
½ eetlepel mosterdpoeder
1 eetlepel gemberpoeder
½ eetlepel geelwortelpoeder (kurkuma)
1 eetlepel koriander (ketoembar)
1 theelepel kruidnagelpoeder
1 theelepel zout
Snijd de pompoen in stukjes, de uien in ringen, de knoflook in plakjes en de
ongeschilde appels in partjes en doe alles in een pan. Schenk er zoveel azijn op
dat alles net onder staat. Breng dit aan de kook en laat het zachtjes 15 minuten
doorkoken. Schep af en toe om. Meng de suiker, de bloem, de specerijen en het
zout en roer hier de rest van de azijn door. Voeg dit mengsel al roerend bij de
pompoen en kook nog eens 5 minuten door tot de massa bindt. Schep de
piccalilly in schone potten en sluit ze goed af.

Pompoenchutney
Pompoen brood
300 g pompoenblokjes ca. 500 gram bruto
375 g zelfrijzend bakmeel
mespunt zout
2 el bruine suiker
1 tl nootmuskaat
100 g geraspte Goudse kaas
5 el Finesse
1 dl melk
Kook de stukken pompoen 8-10 minuten. Giet ze af, laat ze een een beetje
afkoelen en wrijf de stukken dan met een vork fijn. Meng het zelfrijzend
bakmeel met zout, suiker, nootmuskaat en kaas. Roer de Finesse met de
fijngewreven pompoen en 3/4 van de melk glad en meng dit door het meel in de
kom. Kneed tot een soepel deeg en voeg een beetje bij beetje de extra melk
toe. Rol het deeg uit tot een lap van 20x30 cm. Rol het vanaf de lange kant op
en leg het pompoenbrood met de naad naar beneden op een bakpapier
bedekte bakplaat. Bak in 25-30 minuten goudkleurig en gaar. Serveer
lauwwarm met margarine.
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1½ kg. pompoen schoon in dobbelsteentjes
zout
stukjes verse gember 7½ cm
1 theelepel mosterdzaad
12 peperkorrels
3 kruidnagels
250 gr. gehakte uien of sjalotten
250 gr. rietsuiker
200 gr. gele basterdsuiker
1 groene paprika
1 rode paprika
250 gr. stukjes appel
250 gr. rozijnen
500 ml. appelazijn
500 ml. wijnazijn
Zet de azijn op het vuur en voeg de hierboven beschreven ingredienten toe.
Breng het aan de kook en laat het inkoken tot ongeveer 5 à 10 minuten. De
pompoendobbelsteentjes het laatste toevoegen en ongeveer 1 minuut
meekoken. Eventueel opbinden met 1-2 lepels aardappelmeel. Doe de chutney
heet in de gereinigde potten met soda. Sluit deze en laat 15 minuten
omgekeerd staan voor de houdbaarheid.
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