
 
 
 
 

 
Sardine-spinazietaart 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Taart, wie is er niet dol op?! Probeer eens als 
taartenliefhebber deze sardine-spinazietaart 
en ontdek de heerlijke smaak van sardientjes. 
Normaal eet je taart als amuse, maar deze 
taart is voor een hoofdgerecht waar iedereen 
blij van wordt. Doe ons ook maar een stukje! 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 el olijfolie + 1 el extra 
 6 plakjes bladerdeeg 
 bloem 
 1 ei, losgeklopt 
 100 g gekruimeld oud witbrood of panko + extra 
 400 g verse spinazie of diepvries spinazie, ontdooid 
 2 plakken Parmaham 
 3 el rozijnen, geweld in heet water 
 3 el pijnboompitten 
 2 tl gedroogde munt 
 1 tl chilivlokken 
 1 citroen, rasp 
 2 blikjes wilde Schotse sardines in olijfolie 110 g 

 

MATERIAAL: bakplaat met bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200°C.  
2. Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak hierin de ui 5 minuten zachtjes.  
3. Laat de verse spinazie slinken of warm de diepvriesspinazie even mee en druk het mengsel goed uit in een zeef. 
4. Leg de plakjes bladerdeeg op elkaar en rol ze op een dun met bloem bestoven werkvlak uit tot een grote lap van 

30 bij 30 cm.  
5. Leg het deeg op een met bakpapier belegde bakplaat. 
6. Prik de bodem veelvuldig in met een vork en bestrijk met ei.  
7. Bak de bodem 10 minuten in het midden van de oven tot de bovenkant goudgeel is. 
8. Neem uit de oven.  
9. Snijd de ham, rozijnen, de pijnboompitten en munt fijn en meng met citroenrasp, chilivlokken en wat zout en 

peper in een kom.  
10. Verdeel de spinazie over de bodem, leg de sardientjes erop en bestrooi met het ham mengsel.  
11. Besprenkel met extra olijfolie, plaats 10 minuten terug in de oven en serveer. 
 

 
Sardine is al jaren een populair visje in de landen rond de Middellandse 
Zee.  Het is een haringachtige die qua uiterlijk en smaak veel op de 
haring lijkt en grote, makkelijk loslatende schubben heeft. 
 
 
 


