
 

 

Frittata met paprika, aardappel, 
prosciutto en ricotta 
Eenpansgerecht 2 personen 

 40 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 225 g aardappels, zo nodig geschild 
 30 g boter 
 2 rode paprika's, zaadlijsten verwijderd, in dunne reepjes  
 1 bosje bosuitjes (verwijder van het groen de verwelkte of 

vergeelde topjes), in schuine stukjes 
 120 g prosciutto, in dunne reepjes 
 6 eieren 
 50 g Parmezaanse kaas, geraspt 
 extra vergine olijfolie 
 120 g ricotta, romig geroerd met een beetje zout en peper 

 
Materiaal: (ovenvaste) koekenpan of ronde ovenschaal 25 cm ø 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDING 

1. Zet de aardappels op in een grote pan met water en zout.  
2. Breng de aardappels aan de kook en kook ze in 15-20 minuten gaar (afhankelijk van hun formaat) maar 

zorg dat ze niet stuk koken.  
3. Giet ze af en laat ze afkoelen tot je ze kunt hanteren en snijd ze in stukjes. 

BEREIDING 
4. Verwarm de oven voor op 200°C. 
5. Verhit de boter in een ovenbestendige gietijzeren koekenpan van 25 cm doorsnede (liefst met 

antiaanbaklaag) op middelhoog vuur.  
6. Bak hierin de paprika's met de bosuitjes, prosciutto en wat zout en zwarte peper 5-7 minuten tot de 

paprika's halfgaar zijn maar niet kleuren.  
7. Voeg de aardappels toe. 
8. Breek de eieren boven een grote kom, voeg 1 theelepel zout, flink veel draaien zwarte peper en de 

Parmezaanse kaas toe.  
9. Kluts de eieren goed door elkaar.  
10. Schenk ze over de ingrediënten in de koekenpan en schraap de kom zorgvuldig leeg met een rubberen 

spatel. 
11. Draai het vuur terug tot matig en laat de eieren ongeveer 2 minuten stollen.  
12. Steek dan voorzichtig een spatel onder de rand van de frittata, zodat die omhoog komt en je er wat 

vloeibaar ei onder kan laten lopen.  
13. Laat het nieuwe ei-laagje een beetje stollen en herhaal deze stap.  
14. Zo bouw je laagjes ei op en krijg je een lichtere textuur dan wanneer je de frittata in zijn geheel laten 

stollen. 
15. Bak de frittata tot hij bijna helemaal gestold, maar aan de bovenkant nog een beetje vloeibaar is.  
16. Schep dan de ricotta in acht schepjes erop, met regelmatige tussenafstanden, zodat elke punt wat ricotta 

krijgt.  
17. Zet de pan in de oven en bak de frittata in 5 minuten helemaal gaar.  
18. Hij zwelt daarbij een beetje op en krijgt een lichtbruin kleurtje. 
19. Laat de frittata een paar minuten rusten in de pan.  
20. Maak hem dan met een spatel of mesje langs de rand, en ook zoveel mogelijk eronder, los.  
21. Laat de frittata op een snijplank of rooster glijden.  
22. Het geeft niet dat hij een beetje aan de pan kleeft en scheurt, schuif hem gewoon weer in elkaar. 
23. Serveer de frittata iets warmer dan kamertemperatuur, in punten.  

 

TIP: De volgende dag smaakt hij trouwens ook nog uitstekend. 


