
 

 

Plaattaart met vijgen en sjalotjes 
Hoofdgerecht 2 personen 

 40 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 6 plakjes bladerdeeg 
 3 el Griekse yoghurt 
 6 sjalotjes 
 3 verse vijgen 
 75 g blauwe kaas bijvoorbeeld Gorgonzola  
 1 ei 
 3 sprieten bieslook 
 1 el balsamico azijn 
 1 el olijfolie om in te bakken 
 zout en peper 

 

Materiaal: bakplaat met bakpapier, mandoline 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Snijd de sjalotjes in dunne ringen, gebruik eventueel een mandoline. 
3. Verwarm wat olie in een koekenpan en laat de sjalot ringen op laag vuur een kwartier fruiten. 
4. Spreid nu de bladerdeegplakjes uit over een met bakpapier beklede bakplaat, maak er een rechthoek van. 
5. Zorg dat ze elkaar net overlappen. 
6. Zodra het deeg zacht genoeg is, druk je de naden goed aan en vouw je een randje van ongeveer een halve 

centimeter om. 
7. Prik met een vork gaatjes in de bodem, hiermee voorkom je dat de bodem helemaal opblaast.  
8. Schuif je taartbodem de oven in voor vijf minuten. 
9. Terwijl je sjalotjes fruiten en de bodem bakt, snijd je de vijgen in dunne plakjes. 
10. Haal de bodem uit de oven en prik eventueel nog wat extra gaatjes op de plekken waar de bodem toch is 

opgeblazen. 
11. Smeer de Griekse yoghurt dun uit over de bodem en bestrooi met zout en peper. 
12. Verdeel nu de gefruite sjalotjes over de yoghurt, gevolgd door de vijgenplakjes en maak af met de kaas die 

je erover kruimelt. 
13. Klop het ei los en bestrijk de randjes dun met ei.  
14. Hier wordt de rand lekker bruin en knapperig van. 
15. Schuif de oven in voor 20 minuten.  
16. Hou in de gaten! De ene oven gaat sneller dan de ander.  
17. De taart is klaar als de randen goudbruin zijn en de kaas is gesmolten. 
18. Meng een eetlepel olijfolie met een eetlepel balsamico azijn. 
19. Haal de plaattaart uit de oven en besprenkel met het olie-azijn mengsel. 
20. Maak af met de bieslook die je in kleine stukjes knipt. 


