
 

 
 

 

 
Kip gehaktbrood 
2 personen 

 15 + 40 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
600 gr kipgehakt 
1 ui 
2 tenen knoflook 
5 el paneermeel 
2 el ketchup 
1 paprika 
100 gr wortels 
2 el Italiaanse kruiden 
1 tl paprikapoeder 
2 tl basilicum 
barbecuesaus 
 

Materiaal: cakevorm met bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 180 graden.  
2. Snijd de paprika, ui en knoflook in kleine stukjes.  
3. Rasp de wortels.  
4. Meng alle ingrediënten, behalve de barbecuesaus en paneermeel in een kom.  
5. Voeg daarna het paneermeel toe en meng dit door het gehakt.  
6. Leg een stuk bakpapier in een cakevorm, zodat je straks gemakkelijk het gehaktbrood uit de vorm kunt 

halen.  
7. Schep het gehaktmengsel in de vorm en strijk de bovenkant glad met een lepel.  
8. Verdeel wat barbecuesaus over de bovenkant.  
9. Zet het gehaktbrood circa 40 minuten in de oven. 
 

TIP: Kip gehaktbrood in bladerdeeg 
▪ Ingrediënten als boven + 
▪ 6-8 plakjes bladerdeeg 

 

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.  
2. Leg de plakjes bladerdeeg naast elkaar zodat ze kunnen ontdooien. 

3. Snijd de paprika, ui en knoflook in kleine stukjes.  
4. Rasp de wortels.  
5. Meng alle ingrediënten, behalve de barbecuesaus en paneermeel in een kom.  
6. Voeg daarna het paneermeel toe en meng dit door het gehakt.  
7. Leg een stuk bakpapier in een cakevorm, zodat je straks gemakkelijk het gehaktbrood uit de vorm kunt 

halen.  
8. Bekleed de cakevorm met het bladerdeeg, inclusief de zijwanden. 
9. Door wat paneermeel op de bodem (op ’t bladerdeeg) te strooien voordat je het gehakt erover legt, 

voorkom je dat de bodem te nat/zacht wordt. 
10. Schep ongeveer de helft van het gehakt op het bladerdeeg.  
11. Verdeel wat barbecuesaus over de bovenkant.  

12. Vervolgens de helft van het gehakt.  
13. Dek het gehakt af met bladerdeeg. 
14. Smeer wat losgeklopt ei over het bladerdeeg zodat deze mooi bruin wordt.  
15. Het gehaktbrood kan nu voor ongeveer 40 minuten de oven in. 


