
	  
	  
	  
	  

Gehaktbrood	  
	  

Facts:	  	   4	  personen	  
1-‐1	  ¼	  	  uur	  koken	  
Heel	  makkelijk	  
€2,-‐	  per	  persoon	  max	  

	  
	  
Ingrediënten:	  
Basis:	  

• Olijfolie	  
• Italiaanse	  kruiden	  
• Uien	  
• Knoflook	  
• Ei	  
• Peper	  
• Zout	  

	  
	  

Boodschappen:	  
• 5	  wortels	  
• 100	  g	  paneermeel	  
• 500g	  Half-‐om-‐half	  gehakt	  
• Pakje	  Feta	  (Of	  half	  zakje	  geraspte	  

kaas)	  
• 500	  ml	  tomatensaus	  (Of	  Frito)	  
• Geraspte	  kaas	  voor	  bovenop	  

(Leftover?)	  
• Pasta	  

	  
Bereiding	  
Verwarm	  de	  oven	  voor	  op	  200	  C.	  Rasp	  de	  wortels	  en	  snij	  ze	  lengetewijs	  door	  vieren.	  Plaats	  ze	  in	  een	  
ovenschaal	  met	  olijfolie,	  peper,	  zout	  en	  Italiaanse	  kruiden	  en	  laat	  10	  minuten	  in	  de	  oven	  staan.	  	  
	  
Mix	  ondertussen	  in	  een	  kom	  het	  gehakt,	  de	  feta	  (of	  kaas),	  het	  ei,	  het	  paneermeel,	  een	  fijngeraspt	  
uitje,	  knoflook,	  	  zout,	  peper	  en	  een	  ruime	  hoeveelheid	  Italiaanse	  kruiden	  met	  elkaar.	  Vorm	  de	  
gehaktmix	  met	  je	  handen	  tot	  een	  rol	  van	  ongeveer	  20	  cm	  langer.	  Leg	  deze	  rol	  in	  het	  midden	  van	  de	  
ovenschaal,	  wanneer	  de	  wortels	  10	  minuten	  hebben	  gestaan.	  Laat	  de	  rol	  dan	  25	  minuten	  in	  de	  oven	  
staan	  of	  totdat	  de	  rol	  mooi	  goudbruin	  is.	  Draai	  het	  gehaktbrood	  halverwege	  een	  keer	  om,	  zodat	  deze	  
aan	  beide	  kanten	  mooi	  gaart.	  	  	  
	  
Snij	  ondertussen	  nog	  een	  uitje	  en	  een	  teen	  knoflook	  fijn	  en	  fruit	  de	  ui	  aan	  in	  een	  koekenpan.	  Voeg	  
de	  knoflook	  toe	  als	  de	  ui	  gaar	  is	  en	  laat	  deze	  een	  minuutje	  rustig	  meebakken.	  Voeg	  de	  tomatensaus	  



toe	  en	  de	  Italiaanse	  kruiden	  en	  laat	  inkoken	  tot	  je	  gewenste	  dikte.	  Zet	  ondertussen	  een	  pan	  met	  
water	  en	  zout	  op	  het	  vuur	  voor	  de	  pasta.	  	  
	  
Wanneer	  het	  gehaktbrood	  mooi	  goudbruin	  is,	  begin	  je	  met	  koken	  van	  de	  pasta.	  Haal	  vervolgens	  het	  
gehaktbrood	  uit	  de	  oven	  en	  voeg	  je	  saus	  toe	  en	  laat	  nog	  5	  á	  10	  minuten	  in	  de	  oven	  liggen.	  Leg	  
eventueel	  nog	  wat	  kaas	  op	  de	  bovenkant	  van	  het	  gehaktbrood.	  Wanneer	  je	  pasta	  klaar	  is,	  haal	  je	  het	  
gehaktbrood	  met	  de	  saus	  uit	  de	  oven	  en	  serveer	  je	  voor	  je	  vrienden.	  	  
	  


