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          TORTILLA MET AARDAPPEL 
          EN SPINAZIE UIT DE OVEN 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 200 g middelgrote 
aardappelen, licht kruimig 

 4 lente-uitjes 
 1 of 2 teentjes zwarte 

knoflook 
 250 g spinazie 
 75 g crème fraîche of zure 

room 
 3 eieren 
 75 g geraspte Parmezaanse 

kaas  
 Zout en peper  
 Evt. citroenrasp en sap 

 

OOK NODIG 

 Ovenschotel 
 Evt. bakpapier of 

alumniumfolie 

 

 

 
 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 25 minuten 
Bereiden: 30-40 minuten 

 

Voorbreiden 
Verwarm de oven voor op 190oC (170 oC hetelucht). 

Je kunt de aardappeltortilla serveren in de ovenschaal. Wil je hem graag 
snijden, bekleed de bakvorm dan met aluminiumfolie of bakpapier en vet 
het in.  

Schil de aardappelen en kook ze net aan gaar. Je kunt dit ook de avond 
tevoren al doen. Laat afkoelen en snijd in plakjes.  

Snijd de lente-ui in plakjes en de knoflook zo klein mogelijk. Snijd de 
spinazie grof.  

Bereiden  
Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak de spinazie met lente-ui 
en knoflook kort aan op matig vuur tot de spinazie begint te slinken.. 
Breng op smaak met peper en zout en laat afkoelen. Meng dan de 
aardappelen door het afgekoelde spinaziemengsel.  

Klop de eieren los met de zure room en de geraspte kaas. Voeg er een 
beetje peper en zout aan toe en als je dat lekker vindt wat citroenrasp en 
sap. Schenk het over het aardappel-spinaziemengsel en schep voorzichtig 
om. Schep in de ovenschaal en strijk de bovenkant glad.  

Bak in het midden van de oven in ca. 30-40 minuten tot de schotel door 
en door warm is en het eimengsel gestold. Serveer je de tortilla in de 
ovenschaal? Zet dan eventueel nog even onder de grill zodat de 
bovenkant een mooi bruin korstje krijgt.  

Laat 10-15 minuten rusten.  

Om de tortilla in blokjes te kunnen snijden: leg een groot bord (of plank) 
op de schaal en keer de schotel. Verwijder het bakpapier of de 
aluminiumfolie. Snijd in blokjes en serveer op de plank als tapas.  

 


