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ASPERGEQUICHE MET ZALM 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 5 plakken diepvries 
bladerdeeg 

 350 g groene asperges 
 2 (wilde) zalmfilets 
 boter voor het invetten 

van de vorm 
 1 citroen voor 1/2-1 tl 

rasp 
 evt. verse peterselie 

voor de garnering 

Voor de saus 

 1 zakje saus voor 
asperges (bijv. van 
Maggi)  

 of 
 100 g crème fraîche 
 25 g kaas 
 25 ml (haver)melk 
 1 tl uienpoeder  
 1 eidooier 

OOK NODIG 

 ronde taartvorm van ca. 
22 cm doorsnede 

 deegroller 
 bakpapier 

 
 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 35 minuten 

 

Voorbereiden 
Laat het bladerdeeg in de koelkast ontdooien.  

Was de asperges, snijd het onderste stukje er af. Stoom de asperges in de 
stoomoven op 99oC ongeveer 4 minuten. Open de oven voorzichtig en laat 
de stoom ontsnappen.  
Je kunt de asperges natuurlijk ook koken in water met zout gedurende 4 
minuten. Laat ze dan goed uitlekken, dep eventueel droog met een 
schone theedoek. 
Snijd de zalm in stukken, bestrooi met wat zout.  

Verwarm de oven nu voor op 225oC (hetelucht 210oC). 

Knip een cirkel uit het bakpapier in de maat van de taartvorm. Kwast de 
bodem van de taartvorm in met een beetje boter, "plak" het papier er op 
en kwast dan de rand goed in.  

Bekleed de vorm met het ontdooide bladerdeeg. Je kunt hiervoor de 
plakjes op elkaar stapelen en uitrollen tot een cirkel. Maar je kunt ook 
puzzelen met de plakjes en zo de vorm bekleden. Maak de randjes een 
beetje vochtig en laat het deeg overlappen. Druk aan met een vork. Prik 
gaatjes in de bodem.  

Bereiden  
Schuif de bakvorm op een rooster in het midden van de oven en bak 
gedurende 8 minuten.  

Bereid de saus volgens de aanwijzingen op de verpakking of meng de 
ingrediënten (crème fraîche, kaas, melk, eidooier en uienpoeder) tot een 
saus.  

Haal de bakvorm uit de oven. Verdeel nu de asperges over de vorm, leg de 
stukken zalm er over en schenk de saus er over uit. Rasp er eventueel wat 
citroen over (ik vind citroen overal lekker bij, maar dat is persoonlijk). 

Schuif de taart weer in de oven en bak nog 10-15 minuten tot goudbruin 
en gaar.  
Garneer met de peterselie en geef er de citroen in partjes bij.  

 
 

 

 

  


