
 

Groente-spiraaltaart met kerrie crème 
Voor 3-4 personen 
 

 

 
Ingrediënten: 
Voor de korst: 

• ca. 450 gram zoete aardappels 
• 1 ei 
• zeezout en zwarte peper 

Voor de vulling: 
• 1-2 winterpenen, geschild 
• 2 pastinaken, geschild 
• 1 aubergine 
• 2 eieren 
• 150 ml slagroom 
• 1 kleine teen knoflook, uitgeperst of 

geraspt 
• 1 theel. kerriepoeder 
• 1 theel. karwijzaadjes 

Voor erbij: 
• 1 avocado 
• 1 theel. kerrie 
• geraspte schil van ½  citroen 
• 125 ml crème fraîche 

 

Bereidingswijze: 
Verwarm de over voor tot 180 graden. Knip een stukje bakpapier op maat van een pievorm van 
22 cm. Vet alles in, ook het papier. 
Rasp de zoete aardappels in een keukenmachine of op een grove rasp. Klop een eitje met zout 
en peper en meng dat door de geraspte aardappels. Druk het aardappelmengsel uit de pievorm 
zodat er een gelijke laag op de bodem en langs de randen is. Bak de korst onder in de oven 25 
minuten voor, tot de randen gaan kleuren en de bodem halfgaar is. Laat iets afkoelen op een 
rooster. 
Verhoog de oventemperatuur naar 200 graden. Schaaf intussen de groenten zo dun als je durft 
in ronde plakjes. Winterpenen en pastinaak kan met een dunschiller. De aubergine met een 
koksmes, heel dun. 
Klop de eieren met de slagroom, knoflook, kerrie en karwij los. Breng op smaak met zout en 
peper. 
Leg de groenten rondom in de vorm en wissel goed af met kleuren, dat staat mooi. Ga door tot 
alles op is. Prop als hij vol is tussen de laagjes nog de laatste restjes. 
Giet het eimengsel erover uit, verdeel het mooi en bak het taartje in de over in zeker 45 
minuten gaar. Laat 10 minuten rusten voor je hem uit de oven haalt en serveert. (Als je de taart 
later gaat serveren dan bak je hem korter, 35 minuten, hij gaat immers nog een keer in de oven. 
Laat afkoelen en bewaar de taart tot gebruik afgedekt in de koelkast.) 
Maak de avocadoroom, pureer de avocado in de keukenmachine helemaal glad met de kerrie en 
de geraspte schil en het sap van halve citroen. Roer de crème fraîche erdoor. Dek af en bewaar 
in de koelkast tot gebruik. 
Bereiden: Laat de taart op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor tot 200 graden 
en bak de taart ongeveer 15 minuten in de oven of tot hij mooi gaar is en door en door warm. 
Serveer met de koude avocadoroom erbij. 


