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Flammkuchen 
(buffetgerecht 20 personen of hoofdgerecht 2 personen) 

 
 
 
 
 
Ingrediënten: 
 

250 gram meel (liefs 00)     7 gr. gedroogde gist 

150 ml warm water      theelepel suiker 

Eetlepel olijfolie extra vierge    zout 

6 middelgrote gele uien, gepeld en in ringen  125 gr. spekblokjes 

30 gram zachte geitenkaas    1,5 eetlepel crème fraiche 

50 gram gruyère      tijm 

Scheut gewone olijfolie 
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Bereiden: 

Bereid het deeg voor zoals beschreven op het pak en laat 2 uur rijzen onder een vochtige 

doek. Verhit als er een uur verstreken is de gewone olijfolie in een ruime koekenpan of 

braadpan en  doe de uiringen daarin. Roerbak deze zo’n 5 minuten totdat ze goed in de olie 

zitten. Stoof de uien dan gedurende drie kwartier. Voeg na een kwartier (of zo) de 

spekblokjes toe en de tijm.  

Roer de geitenkaas en crème fraiche door elkaar tot een glad mengsel.  

Verwarm nu de oven voor op ca. 180 graden. Rol het deeg dan op een bestoven aanrecht 

heel plat in de gewenste vorm. Steek er met een kleine kookring (ca 4 a 5 cm doorsnee) 

rondjes uit en leg die op bakpapier op de bakplaat. Of maak een mooie vorm van de plak 

deeg en leg hem er in een keer op. Smeer de rondjes of deegplak in met het crïme-fraiche 

mengsel en verdeel dan de spek-ui-tijm erover. Bestrooi tenslotte met de gruyère en leg 

minstens 20 minuten in de oven. Check vanaf een kwartier om de vijf minuten: de bodem 

moet lichtbruin worden en de spek-uien niet te donker. 

 

 

 

 

 

De wijn: 

  

 
 

De biodynamische Riesling Herrenweg 2014 is een van de mooiste wijnen uit de cave van 

Domaine Barmës-Buecher. Mooi aromatisch èn zacht. Niemand die er niet van houdt, 

althans, voor zover wij weten niet. 

Een wijn om al een beetje mee in de feestdagen-sfeer te komen, zo fijn is hij. 

 

En de wijn en het gerecht? Als “kinderen van hun streek” zijn ze eigenlijk voor elkaar 

gemaakt. 

 

 

Gewoonlijk kost de wijn € 14,25 (en binnen het abonnement of bij 6 flessen € 13,95). 

In november schaf je hem –met een fraai vormgegeven recept- aan voor € 11,95.  


