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GALETTE MET COURGETTE EN KAAS 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 6-8 STUKKEN 

Voor het deeg: 

 200 g patentbloem 
 110 g ijskoude 

(ongezouten) boter 
 ca. 50 ml ijskoud water 
 een snuf zout 

Voor de vulling: 

 1 courgette 
 2-3 bosuitjes 
 100 g crème fraîche 
 100 g zachte 

blauwschimmel kaas 
(bijv. Roche baron) 

 50 g Parmezaanse kaas 
 ca. 5 teentjes zwarte 

knoflook 
 ca. 25 g hazelnoten 
 1 ei 
 citroenrasp 
 peper en zout 

Voor erbij: 

 1 zakje veldsla 
 1/2 bosje peterselie 
 een restje van de kaas uit 

de galette 
 een handje hazelnoten 
 (evt. nog wat tomaatjes) 
 citroensap 
 olijfolie 
 peper en zout 

En verder heb je nodig: 

 plasticfolie en bakpapier 
 keukenmachine  
 kaasrasp 
 deegroller 

Voorbereiding (dit kan ook een dag of avond van te voren).  
Zorg ervoor dat de boter echt koud is en snijd deze in blokjes. Draai 
in een keukenmachine de bloem met de boter en een flinke snuf 
zout snel tot een kruimelig deeg. Voeg een scheutje water toe en 
laat nog even draaien, herhaal dit totdat het deeg een bal vormt. 
Heb je geen keukenmachine, kneed het deeg dan (in een kom) met 
de hand. 
Verpak het deeg in plasticfolie, druk het iets plat en leg het 
minimaal een half uur in de koelkast.  

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 200 oC onder- en bovenwarmte (of 180 
oC hetelucht). 

Schaaf of snijd de courgette in dunne plakjes. Snijd de bosuitjes 
schuin in ringen en bewaar het groene deel voor de salade. Rasp de 
Parmezaanse kaas. 

Haal het deeg uit de koelkast. Rol het op het plasticfolie uit tot een 
grote ronde plak van ongeveer een halve cm dik. Leg er een vel 
bakpapier op en keer het om. Leg het deeg op de bakplaat en 
verwijder de plasticfolie.  

Meng in een kommetje de crème fraîche met de helft van de 
Parmezaanse kaas. Verdeel dit over de bodem, maar laat rondom 
ca. 3 cm vrij (dat wordt straks omgevouwen). Verbrokkel de 
schimmelkaas er over.  
Leg de courgetteplakjes in cirkels op de kaas, laat ze overlappen en 
werk van buiten naar binnen. Verdeel het witte deel van de 
bosuitjes er over en dan de zwarte knoflook. Strooi er nog wat 
peper en zout over. 

Vouw nu voorzichtig de randen van het deeg naar het midden. Klop 
het ei los en bestrijk er de rand mee. Strooi de resterende 
Parmezaanse kaas over de rand en de groenten.  

Schuif de bakplaat in het midden van de oven en bak de galette ca. 
30 minuten.  

Meng ondertussen de veldsla met halve tomaatjes, de peterselie en 
een scheutje olijfolie en citroensap. Bestrooi met peper en zout. 
Schep de resterende schimmelkaas en een handje hazelnoten over 
de sla.  

 


