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HOOFDGERECHT 

 

GEGRILDE POMPOEN MET LABNEH EN WALOTENSALSA (Otto Lenghi) MET AARDAPPELKOEK (Alain Passard) 

 
Aardappelkoek: 
16 middelgrote aardappelen 
2 handjes salie 
200 gram gezouten boter 
6 grote tenen verse knoflook 
 
 
 
 
 
Gegrilde pompoen: 
2 butternut pompoenen van ca. 1,1 

kilo 
4 eetlepels olijfolie 
60 gram rucola 
300 gram labneh* 
20 gram dille blaadjes zonder 

steeltjes, zout en peper 
 
 
 
Salsa:  
4 eetlepels rode wijnazijn 
2 eetlepel olijfolie 
200 gram walnoten, gehakt 
40 gram koriander, gehakt 
2 knoflooktenen geperst 
0,5 rode chilipeper, fijngesneden 

* Labneh voor bjj de pompoen: 500 gram Griekse yoghurt in een kaasdoek een paar dagen uit laten hangen. 
 
Rasp de aardappelen, vouw de blaadjes salie dubbel en snij de nerfjes uit de salieblaadjes.  
Hak de salie vervolgens heel klein.  
Hak de tenen knoflook heel fijn.  
Doe de salie en de knoflook bij de geraspte aardappelen en roer goed door.  
Doe driekwart van de boter in een koekenpan en doe het aardappelmengsel erin.  
Druk heel goed aan.  
Bak ca. 9 minuten aan één kant en draai de koek om met behulp van een deksel.  
Bak de andere kant ook ca. 9 minuten.  
De koek is dan vanbinnen nog zacht en van buiten knapperig. 
 
Verwarm de oven voor op 200 graden.  
Maak de pompoen schoon en snijd in mooie plakken van 1,5 cm dikte.  
Doe olijfolie in een kom, met ¼ theelepel zout en een flinke slag gemalen peper.  
Doe de pompoen erbij en roer met je handen tot alles goed bedekt is onder de olie. 
Zet een grillpan op hoog vuur en laat gloeiend heet worden.  
Grill de pompoen in porties 2 a 3 minuten aan iedere kant zodat je mooie grillstrepen krijgt.  
Bekleed de ovenschaal met bakpapier en leg daar de gegrilde pompoen in.  
Zet hem ca. 15 minuten in de oven tot hij zacht is.  
Laat afkoelen.  
Maak de borden op met de rucola, leg de pompoenplakken erop, de dotjes labneh ertussen en erop.  
 
Doe op het laatste moment alle ingrediënten voor de salsa in een kom met een snufje zout.  
Roer goed door en lepel over de pompoen.  
Bestrooi met dille en besprenkel het geheel met een beetje olijfolie. 
 
Warm de aardappelkoek nog even door, bestrooi met Fleur de Sel en met kleine klontjes gezouten boter.  
Snij de koek in mooie punten. 

 


