
 
 

Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 

 Ciabatta gehaktbrood  
 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
23300 
23303 

GEHAKTBROOD ZAV  2x520gr 
GEHAKTBROOD XL - 1kg 

2 dikke plakken 

16554 CIABATTA JUNIOR  70x90gr 1 stuk 

184428 MOZZARELLA BOL MINI  8gr  1kg 80 gram 

77067 MINI ROMA TOMAAT  1kg 1 stuk 

73941 PESTO BASILICUM  1.1kg  EPOS ½ eetlepel 

13686 RUCOLA SLA  125gr ½ eetlepel 

 ZOUT Eigen inzicht 

 PEPER Eigen inzicht 

 
 

Bereidingswijze: 

 Warm de oven voor op 180°C.  

 Snij de ciabatta doormidden en bestrijk hem met olijfolie, strooi naar smaak peper en zout op de 
ciabatta.  

 Snij de mozzarella ietwat dikkere plakjes van ca. 1cm en beleg een helft van de ciabatta.  

 Strijk de mozzarella plakjes in met de basilicum pesto. 

 Leg de 2 plakken gehaktbrood in de oven voor 10 minuten. 

 Zet hierna de grilstand aan en leg beide helften van de ciabatta erbij.  

 Gril nog 5 minuten samen.  

 Snij ondertussen de roma tomaat in dunne plakjes en was de rucola schoon.  

 Haal de ciabatta en het gehaktbrood uit de oven en bedek de ciabatta met het gehaktbrood. 

 Beleg verder met de plakjes roma tomaat en de rucola.  

 Druk beide helften van de ciabatta goed op elkaar. 

 

Tip 
Wil je dit gerecht liever bij de borrel serveren? Snijd de ciabatta in de breedte in kleine stukjes, steek er 
prikkertjes en serveer op een mooie schaal! 



 
 

Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 

 plaattaart  
 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
16756 BLADERDEEGPLAK 13x13cm  110x50gr 1 rol 

23300 
23303 

GEHAKTBROOD ZAV  2x520gr 
GEHAKTBROOD XL - 1kg 

250 gram 

76509 TOMATENSAUS  12x680gr 1 stuk 

72121 UIENBLOKJES 10mm  2.5kg  (4) 80 gram 

18220 KNOFLOOKPASTA (pulp)  1kg  

72014 BASILICUM HEEL  155gr 1,5 theelepel 

60484 TIJM HEEL VRIESDROOG  65gr 1,5 theelepel 

12179 GEGRILDE PAPRIKA  1kg  (7) 180 gram 

13984 KASARELLA 40+  GROF  1kg 50 gram 

 ZOUT Eigen inzicht 

 PEPER Eigen inzicht 

 
 

Bereidingswijze: 

 Warm de oven voor op 200°C.  

 Plak alle plakjes bladerdeeg aan elkaar zodat er een vierkant of rechthoek ontstaat.  

 Prik met een vork gaatjes in het bladerdeeg en vouw eventueel de randjes dubbel. 

 Snipper de ui en snijd de geroosterde paprika’s in stukjes.  

 Giet een scheutje olie in een pan en bak de ui en 1 uitgeperste teen knoflook. 

 Snij het gehaktbrood in fijne kleine stukjes en voeg na 2-3 minuten het gehaktbrood, paprika en de 
kruiden toe. 

 Als het gehakt goudbruin gebakken is voeg je de tomaten frito toe.  

 Bak dit nog 5 minuten en zet dan het vuur uit.  

 Verdeel de saus over het bladerdeeg.  

 Strooi wat geraspte kaas er overheen. 

 Zet de plaattaart met gehaktbrood ongeveer 25 minuten in de oven. 

 

Tip 
Ook lekker met courgette! Of vervang het gehaktbrood eens door de truffel- of cranberry gehaktballetjes. 


