
Recepten met pompoenRecepten met pompoenRecepten met pompoenRecepten met pompoen
 

Hij is er weer: de pompoen! Deze heerlijke 

zoetige groente is zeer geschikt voor 

kinderen, lekker zacht van smaak! Ook 

bevatten pompoenen ijzer, caroteen en 

vitamine C.  

 

Bij het bereiden hoeft de schil er niet af. 

Schoonmaken en afboenen is voldoende. De 

schil wordt bij het koken vanzelf zacht.

Maak de pompoen als volgt klaar: pompoen 

in stukken snijden, van het zaad ontdoen 

met een lepel, in kleinere stukjes snijden en 

samen met een scheutje water toevoegen aan gefruite uien en/o

stoven. Afmaken met zeezout, peper en verse kruiden zoals koriander, peterselie, tijm of salie.

En gegrild (in repen of stukken) 

smaak van de pompoen het best tot zijn recht!
    

    

PompoensoepPompoensoepPompoensoepPompoensoep – bereidingstijd ± 40 minuten. voor 2 pers.

Ingrediënten: 

• 1 kleine pompoen  

• 2 teentjes knoflook, fijngesneden 

• ev. een stukje verse gember 

(duimgroot)  

• melk 

    

BereidingswijzeBereidingswijzeBereidingswijzeBereidingswijze    

• Maak de pompoen schoon

• Schil en rasp ev. de gember. 

• Fruit de pompoen in een beetje olijfolie en voeg de 

bouillonblokje en zout toe

• Voeg melk toe, tot de pompoen nèt onder staat en l

• Pureer de soep met een staafmixer of blender. Eventueel verdunnen met water. 

• Peper en suiker naar smaak toevoegen 

erdoor roeren. 

Variatie tips: in plaats van gember kunt u 
door in plaats van gewone melk kokosmelk te gebruiken en een rood pepertje en wat 

citroengras toe te voegen. Ook is  het lekker om curry in soep te gebruiken.
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Hij is er weer: de pompoen! Deze heerlijke 

zoetige groente is zeer geschikt voor 

kinderen, lekker zacht van smaak! Ook 

bevatten pompoenen ijzer, caroteen en 

Bij het bereiden hoeft de schil er niet af. 

afboenen is voldoende. De 

n vanzelf zacht. 

Maak de pompoen als volgt klaar: pompoen 

het zaad ontdoen 

in kleinere stukjes snijden en 

samen met een scheutje water toevoegen aan gefruite uien en/of knoflook. In 10 à 15 minuten gaar 

stoven. Afmaken met zeezout, peper en verse kruiden zoals koriander, peterselie, tijm of salie.

 in de oven, eventueel met andere groenten en kruiden, komt de 

best tot zijn recht! 

bereidingstijd ± 40 minuten. voor 2 pers. 

2 teentjes knoflook, fijngesneden  

ev. een stukje verse gember 

• 1 bouillonblokje 

• peper en zout 

• suiker  

• 1 dunne prei, in fijne ringetjes gesneden

Maak de pompoen schoon, evt. afboenen,  en snijd hem in kleine stukjes. 

Schil en rasp ev. de gember.  

Fruit de pompoen in een beetje olijfolie en voeg de gember, gesnipperde knoflook, 

toe.  

tot de pompoen nèt onder staat en laat dit 20 min. zachtjes koken.

Pureer de soep met een staafmixer of blender. Eventueel verdunnen met water. 

Peper en suiker naar smaak toevoegen en op het laatst heel fijn gesneden preiringetjes 

in plaats van gember kunt u venkel gebruiken. Of geef de soep een Thais tintje 

door in plaats van gewone melk kokosmelk te gebruiken en een rood pepertje en wat 

te voegen. Ook is  het lekker om curry in soep te gebruiken.

    

f knoflook. In 10 à 15 minuten gaar 

stoven. Afmaken met zeezout, peper en verse kruiden zoals koriander, peterselie, tijm of salie.  

in de oven, eventueel met andere groenten en kruiden, komt de 

dunne prei, in fijne ringetjes gesneden 

en snijd hem in kleine stukjes.  

gember, gesnipperde knoflook, 

20 min. zachtjes koken. 

Pureer de soep met een staafmixer of blender. Eventueel verdunnen met water.  

en op het laatst heel fijn gesneden preiringetjes 

Of geef de soep een Thais tintje 

door in plaats van gewone melk kokosmelk te gebruiken en een rood pepertje en wat 

te voegen. Ook is  het lekker om curry in soep te gebruiken. 



    

Pompoen met ui, kerrie en rozijnenPompoen met ui, kerrie en rozijnenPompoen met ui, kerrie en rozijnenPompoen met ui, kerrie en rozijnen

bereidingstijd ± 40 min. voor 2 personen.

Ingrediënten: 

• 1/2 pompoen 

• 1 ui  

• 1 kleine appel 

• 2 theel. kerrie  

• een handje rozijnen  

• scheutje olie  

• 2 eetl. sojasaus 

• peper en zout 

    

BereidingswijzeBereidingswijzeBereidingswijzeBereidingswijze    

• Snijd de uien in stukken en bak ze in de olie met de kerrie. 

• Snijd de pompoen in stukjes. 

• Voeg stukjes appel en pompoen toe aan de uien en bak dit mengsel af en toe 

omscheppend voor 10-15 min. 

• Voeg de sojasaus, de rozijnen, peper en zout naar smaak toe en laat alles op een laag pitje 

verder gaar worden. Eventueel een scheutje water toevoegen t

• Heerlijk bij rijst, aardappels of couscous.

Variatie tip: Stoof ook stukjes prei en paprika mee. Of voor een pittige smaak: voeg gember, 
een theelepel geelwortelpoeder en een theelepel kaneel aan deze schotel toe. Bestrooi voor 

het opdienen met fijngehakte peterselie.
 

    

    

Hartige pompoenkoekjesHartige pompoenkoekjesHartige pompoenkoekjesHartige pompoenkoekjes    ––––    bereidingstijd ± 30 min. voor 4 personen

Ingrediënten: 

• 1 pompoen, grof geraspt 

• 2 uien, fijngesnipperd of grof geraspt

• ev. 1 teen knoflook, geperst

• 2 eieren, losgeklopt 

• 2 eetl. tarwebloem 

BereidingswijzeBereidingswijzeBereidingswijzeBereidingswijze    

• Meng de ingrediënten, behalve de olijfolie, door elkaar met een vork of met de hand. 

• Verhit een scheutje olie in een koekenpan of in een ruime wok, leg kleine hoopjes van het 

mengsel in de olie en druk ze plat. 

• Bak de platte koekjes aan beide kanten. 

  

Pompoen met ui, kerrie en rozijnenPompoen met ui, kerrie en rozijnenPompoen met ui, kerrie en rozijnenPompoen met ui, kerrie en rozijnen    ––––    

bereidingstijd ± 40 min. voor 2 personen. 

Snijd de uien in stukken en bak ze in de olie met de kerrie.  

stukjes.  

Voeg stukjes appel en pompoen toe aan de uien en bak dit mengsel af en toe 

15 min.  

Voeg de sojasaus, de rozijnen, peper en zout naar smaak toe en laat alles op een laag pitje 

verder gaar worden. Eventueel een scheutje water toevoegen tegen het aanbakken. 

Heerlijk bij rijst, aardappels of couscous. 

Stoof ook stukjes prei en paprika mee. Of voor een pittige smaak: voeg gember, 

een theelepel geelwortelpoeder en een theelepel kaneel aan deze schotel toe. Bestrooi voor 

ienen met fijngehakte peterselie.    

bereidingstijd ± 30 min. voor 4 personen 

2 uien, fijngesnipperd of grof geraspt 

ev. 1 teen knoflook, geperst 

• 60 g geraspte kaas naar wens

• Zout, peper, korianderpoeder

• ev. een handvol cashewnoten, grof 

gehakt 

• olijfolie om in te bakken

Meng de ingrediënten, behalve de olijfolie, door elkaar met een vork of met de hand. 

Verhit een scheutje olie in een koekenpan of in een ruime wok, leg kleine hoopjes van het 

mengsel in de olie en druk ze plat.     

Bak de platte koekjes aan beide kanten.  

 

Voeg stukjes appel en pompoen toe aan de uien en bak dit mengsel af en toe 

Voeg de sojasaus, de rozijnen, peper en zout naar smaak toe en laat alles op een laag pitje 

egen het aanbakken.  

Stoof ook stukjes prei en paprika mee. Of voor een pittige smaak: voeg gember, 

een theelepel geelwortelpoeder en een theelepel kaneel aan deze schotel toe. Bestrooi voor 

60 g geraspte kaas naar wens 

Zout, peper, korianderpoeder 

ev. een handvol cashewnoten, grof 

olijfolie om in te bakken 

Meng de ingrediënten, behalve de olijfolie, door elkaar met een vork of met de hand.     

Verhit een scheutje olie in een koekenpan of in een ruime wok, leg kleine hoopjes van het 



Recepten met pompoenRecepten met pompoenRecepten met pompoenRecepten met pompoen

    
Pompoen is een heerlijke, nog redelijk onbekende 

groente in Nederland. Dankzij de zachte, zoetere, een 

beetje romige smaak is ze heerlijk te gebruiken voor 

curries, soepen, grillen, hartige taarten en ook 

nagerechten… 

 

Pompoentajine Pompoentajine Pompoentajine Pompoentajine met vijgenmet vijgenmet vijgenmet vijgen    ––––

voor 2 personen  

Ingrediënten: 

• 1 pompoen, geschild, zaadjes en 

vezels verwijderd, het 

pompoenvlees in grote stukken 

gesneden 

• 100 g tomatenblokjes (vers of uit 

blik) 

• ¼ blik (400 g) kikkererwten

• 1-2 gedroogde vijgen, in reepjes

• ½ rode ui, fijngehakt 

    

BereidingswijzeBereidingswijzeBereidingswijzeBereidingswijze    

• Verhit de olijfolie in een grote pan of tajine en fruit ui en knoflook enkele 

minuten.     

• Voeg de specerijen toe en fruit 

• Voeg de pompoenstukken toe en roer tot de pompoen bedekt is met olie en 

specerijen. Laat enkele minuten stoven. 

• Doe dan de kikkererwten en tomaten in de pan. Voeg de vijgreepjes toe, samen 

met het water. Breng aan de kook. Draai het vuur lager en laat ¾ uur zachtjes 

koken tot de pompoen gaar is en het vocht is ingekookt. 

• Hak de koriander fijn en roer deze vlak vo

Serveren met brood of couscous.

 

        

Recepten met pompoenRecepten met pompoenRecepten met pompoenRecepten met pompoen    

    
Pompoen is een heerlijke, nog redelijk onbekende 

groente in Nederland. Dankzij de zachte, zoetere, een 

beetje romige smaak is ze heerlijk te gebruiken voor 

curries, soepen, grillen, hartige taarten en ook 

––––    bereidingstijd ± 60 min. 

pompoen, geschild, zaadjes en 

pompoenvlees in grote stukken 

100 g tomatenblokjes (vers of uit 

¼ blik (400 g) kikkererwten 

gedroogde vijgen, in reepjes 

• 1 teentje knoflook, fijngehakt

• 1-2 el olijfolie 

• 1 theel. gemalen komijn

• ¼ theel. gemalen kaneel

• ¼ theel. gemalen koriander

• mespuntje cayennepeper ½ pakje 

verse koriander, ter garnering

• 4 dl water 

Verhit de olijfolie in een grote pan of tajine en fruit ui en knoflook enkele 

Voeg de specerijen toe en fruit dit voor 1min.     

Voeg de pompoenstukken toe en roer tot de pompoen bedekt is met olie en 

jen. Laat enkele minuten stoven.     

Doe dan de kikkererwten en tomaten in de pan. Voeg de vijgreepjes toe, samen 

met het water. Breng aan de kook. Draai het vuur lager en laat ¾ uur zachtjes 

koken tot de pompoen gaar is en het vocht is ingekookt.     

iander fijn en roer deze vlak voor het opdienen door de tajine.

Serveren met brood of couscous. Heerlijk met lamsvlees! 

    

1 teentje knoflook, fijngehakt 

1 theel. gemalen komijn 

¼ theel. gemalen kaneel 

¼ theel. gemalen koriander 

mespuntje cayennepeper ½ pakje 

verse koriander, ter garnering 

Verhit de olijfolie in een grote pan of tajine en fruit ui en knoflook enkele 

Voeg de pompoenstukken toe en roer tot de pompoen bedekt is met olie en 

Doe dan de kikkererwten en tomaten in de pan. Voeg de vijgreepjes toe, samen 

met het water. Breng aan de kook. Draai het vuur lager en laat ¾ uur zachtjes 

or het opdienen door de tajine.    



    

PompoentaartPompoentaartPompoentaartPompoentaart    ––––    bereidingstijd ± 2 uur

Ingrediënten: 

Voor het deeg 

• 125 g bloem90 g boter, 

• 2 tot 3 eetl. water 

 

Voor de vulling 

• ongeveer 500 g pompoenmoes

• 150 g bruine basterdsuiker

• 2 dl slagroom 

• 2 theel. Kaneel 

• 1 theel. Gemberpoeder 

• ½ theel. Kruidnagelpoeder

• ½ theel. Nootmuskaat 

• 2 eieren  

    

BereidingswijzeBereidingswijzeBereidingswijzeBereidingswijze    

• Kneed van de ingrediënten voor het deeg met de hand een stevig deeg en laat dit 

een half uur in de koelkast rusten. 

• Verwarm de oven voor op 220 graden. 

• Bekleed een ingevette springvorm of

• Meng alle ingrediënten voor de vulling door elkaar en schep het in de beklede 

vorm. Bak de pompoentaart

graden en laat de taart nog ongeveer 45 min. rustig bakken. 

Heerlijk als toetje of feestelijk zoet bijgerecht of tussendoortje. Ideaal voor kinderen. 

Variatie met rozijnen en noten: Voeg gewelde rozijnen en grof gehakte noten aan het 
pompoenmengsel toe.    
 

 

bereidingstijd ± 2 uur 

90 g boter, in kleine stukjes 

ongeveer 500 g pompoenmoes  

150 g bruine basterdsuiker 

 

½ theel. Kruidnagelpoeder 

Kneed van de ingrediënten voor het deeg met de hand een stevig deeg en laat dit 

een half uur in de koelkast rusten.     

Verwarm de oven voor op 220 graden.     

Bekleed een ingevette springvorm of ovenschaal met een laagje deeg. 

Meng alle ingrediënten voor de vulling door elkaar en schep het in de beklede 

pompoentaart een kwartier op 220 graden, zet de oven op 175 

nog ongeveer 45 min. rustig bakken.     

ls toetje of feestelijk zoet bijgerecht of tussendoortje. Ideaal voor kinderen. 

met rozijnen en noten: Voeg gewelde rozijnen en grof gehakte noten aan het 

Kneed van de ingrediënten voor het deeg met de hand een stevig deeg en laat dit 

ovenschaal met een laagje deeg.     

Meng alle ingrediënten voor de vulling door elkaar en schep het in de beklede 

een kwartier op 220 graden, zet de oven op 175 

ls toetje of feestelijk zoet bijgerecht of tussendoortje. Ideaal voor kinderen. 

met rozijnen en noten: Voeg gewelde rozijnen en grof gehakte noten aan het 


