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Gevulde flespompoen  
Hoofdgerecht 2 personen 

 

 40 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1700 g flespompoen  
▪ 3 el olijfolie  
▪ 40 g walnoten  
▪ 150 g kastanjechampignons  
▪ 1 rode ui  
▪ 30 ml balsamicoazijn  
▪ 1 teentje knoflook  
▪ 100 g spinazie  
▪ 25 g gedroogde cranberry's  
▪ 1 takje rozemarijn 
 

Materiaal: Bakkwastje, bakplaat en bakpapier, keukentouw 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200ºC. 
2. Was de pompoen en halveer overlangs.  
3. Verwijder de pitten en draden.  
4. Leg beide helften op de met bakpapier beklede bakplaat en vet met een kwastje de randen in 

met ½ eetlepel olijfolie.  
5. Draai beide helften om, met de open kant naar de bakplaat gericht en zet 30 minuten in de oven. 
6. Rooster ondertussen de walnoten in een koekenpan goudbruin.  
Zet apart. 
7. Snijd de kastanjechampignons in kwarten.  
8. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan en roerbak de champignons ca. 5 minuten, totdat ze 

zijn geslonken.  
Zet apart. 
9. Pel de ui, halveer en snijd in halve maantjes.  
10. Doe de ui in een kom, giet de balsamico azijn eroverheen.  
11. Zorg ervoor dat alle ui bedekt is en laat 15 minuten intrekken. 
12. Verhit de overige olijfolie in een koekenpan, pers de knoflook en fruit kort.  
13. Voeg de spinazie toe en roerbak totdat alle spinazie geslonken is.  
Zet apart. 
14. Draai beide pompoenhelften om zodra ze uit de oven komen.  
15. Draai de oven terug naar 180ºC.  
16. Hol de pompoen verder uit (snijd het vruchtvlees in stukjes), tot ongeveer 1 centimeter van de 

rand.  
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17. Zet de pompoenstukjes apart, deze kun je - als er nog ruimte over is - toevoegen aan de 
pompoenvulling.   

18. Vul één helft van de pompoen met de spinazie, champignons, rode ui met balsamico-dressing, 
gedroogde cranberries, walnoten en het takje rozemarijn.  

19. Zet de andere helft erbovenop en duw stevig aan, zodat er zo min mogelijk ruimte tussen beide 
helften overblijft.  

20. Bind er wat keukentouw omheen zodat alles goed in de pompoen blijft zitten. Zet de gevulde 
pompoen ca. 20 minuten in de oven. 

21. Zodra de pompoen klaar is, kan deze opgediend worden.  
22. Verwijder het touw en snijd in stukken.  
23. Het kan met schil en al opgegeten worden. 
 

TIP:  
 


