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        BOERENKOOL 
       OVENSCHOTEL MET GEHAKT 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 400-500 g kruimige aardappelen 
 400 g gesneden boerenkool 
 200 g rundergehakt 
 1 rode ui 
 3 teentjes zwarte knoflook 
 1/8 tl venkelzaad 
 Snuf nootmuskaat 
 4 el tomatenpassata 
 3 el roomboter 
 250 ml volle melk 
 Peper en zout 

En verder 

 Pureeknijper (of stamper) 
 Ovenschaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 25 minuten 
Bereiden: 35 of 55 minuten  

Heb je een stoomoven, stoom de aardappelen en de puree dan 
tegelijk in ca. 15 minuten.  

Kook de aardappelen, giet af in een vergiet. Verwarm ongeveer 
de helft van de melk in de pan en pureer de aardappelen er in 
met de pureeknijper of voeg de aardappelen weer toe aan de 
melk en gebruik de pureestamper. Voeg 1 eetlepel boter toe en 
meng alles goed. Breng op smaak met zout, nootmuskaat en 
voeg, als dat nog nodig is wat extra melk toe voor een romige 
puree.  

Kook de boerenkool ongeveer 5 minuten, giet af in een vergiet 
en laat goed uitlekken.  

Terwijl de aardappelen koken (of stomen) bereid je het gehakt. 
Snipper de rode ui en smoor in een koekenpan met een scheutje 
olie. Voeg een teentje fijn gesneden zwarte knoflook toe. Als de 
ui zacht begint te worden kan het gehakt erbij. Bak rul en meng 
er venkelzaad, nootmuskaat, zout en flink wat peper aan toe. 
Voeg er tenslotte de tomatenpassata aan toe. Meng goed en zet 
apart.  

Verwarm de grill van de oven op 220oC (of 200oC hetelucht).  

Smelt 2 eetlepels boter in een pannetje en voeg er 2 teentjes 
zwarte knoflook aan toe. Dit gaat het makkelijkst met de 
knoflookpers, dan zijn ze al bijna gepureerd. Laat smelten.  

Schep de boerenkool in de ovenschaal en meng er 1 eetlepel van 
de knoflookboter door. Druk goed aan. Verdeel het gehakt er 
over en tenslotte de puree. Verdeel de overige knoflookboter 
over de puree.  

Plaats de schaal in de oven en laat in ca. 10 minuten een kleurtje 
krijgen en goed verwarmen. 

Bereid je de schotel voor zet hem dan vanuit de koelkast in de 
nog koude oven, stel de temperatuur in op 200oC (of 180oC 
hetelucht) en laat in ca. 30-40 minuten verwarmen. 

 
 


