
  

Winterse   ovenschotel   met   bloemkool   en   knolselderij     
Aantal   personen:   4     

  
1   knolselderij   OF   400   gram   (zoete)   aardappelen   
1   bloemkool   
1   rode   paprika   
stukje   prei   
150   gram   champignons   
200   gram   rundergehakt   
1   1/2   eetlepel   tomatenpuree   
paprikapoeder   
Knoflookpoeder   
Peper   
Uienpoeder   
150   ml   magere   melk   

  
Verwarm   de   oven   tot   180   graden.   
Schil   en   snij   de   knolselderij   in   blokjes   en   kook   ze   in   weinig   water   gaar   in   ca.   20   minuten   
Maak   de   bloemkool   schoon   en   snijd   hem   in   roosjes   
Maak   de   prei   schoon   en   snijd   hem   in   smalle   ringen   
Maak   de   champignons   schoon   en   snijd   ze   in   dunne   plakken   
Kook   de   bloemkool   in   circa   8   minuten   in   weinig   water   net   gaar.   
Bak   het   gehakt   in   een   braadpan   goudbruin.   Voeg   nu   de   preiringen   en   champignons,   bak   
deze   enkele   minuten   op   hoog   vuur.   Voeg   nu   de   tomatenpuree   toe,   samen   met   100   ml   
water.   
Breng   het   mengsel   op   smaak   met   paprikapoeder,   uienpoeder,   knoflookpoeder   en   peper.   

  
Verwarm   de   melk   in   een   klein   steelpannetje   tot   deze   stoomt,   maar   niet   kookt.   Pureer   
ondertussen   met   een   staafmixer   de   knolselderij   tot   een   gladde   puree.   Als   u   liever   een   
grovere    puree   wil   gebruik   dan   een   aardappelstamper.   Voeg   tijdens   het   pureren   steeds   
een   klein   scheutje   melk   toe,   tot   de   gewenste   dikte   is   bereikt.   De   puree   moet   smeerbaar   
zijn   maar   niet   te   dun,   breng   de   puree   op   smaak   met   zout   en   peper.     

  
Schep   de   helft   van   de   puree   in   een   ovenvaste   schaal   en   verdeel   het   gehaktmengsel   
erover.   
Schep   de   bloemkool   erop   en   dek   dit   af   met   de   rest   van   de   puree.   
Laat   het   gerecht   onder   een   hete   grill   of   in   een   voorverwarmde   hete   oven   lichtbruin   
kleuren.   
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