
 

Pumpkin Pie 
6-8 personen 
 

 
 
Ingrediënten korstdeeg: 

• 115 g ijskoude boter in blokjes 
• 185 g tarwebloem         
• 1/2 tl zout  
• 4 el ijskoud water 

 
Ingrediënten vulling: 

• 250 g pompoenpuree (Halveer de pompoen, haal zaden en draden eruit, 
besmeer met kokosolie en bestrooi met zout. Bak + 30 min. op bakpapier op 
175°C, laat afkoelen en haal het vruchtvlees eruit. Pureer 250 gram) 

• 350 ml  gecondenseerde melk 
• 2 grote eieren, losgeklopt met mixer 
• 75-150 g bruine suiker  
• 1 tl elk kaneel, gember, nootmuskaat, zout 

 
Bereidingswijze: 
Alles moet zo koud mogelijk zijn, om een “flaky” crust te krijgen, (je handen, de 
deegroller, de blokjes boter, de kom). 
Combineer bloem en het zout in een grote kom, gebruik een hand deegkneder (of 
twee messen) om de koude boter te mengen met het meel tot het mengsel op grote 
kruimels lijkt. 
Voeg het koude water lepel voor lepel toe en roer met een spatel, kneed dan het 
mengsel zo snel mogelijk met je (koude) handen tot je een bal kan vormen. 
Misschien is niet al het water nodig. Vorm een schijf van het deeg, verpak in 
plasticfolie en laat een nacht of minstens 4 uur in de koelkast liggen. Na een hele 
nacht koelen even laten rusten voor je het deeg gaat uitrollen. 



 

Leg het gekoelde deeg op een ruim met bloem bestoven oppervlak en rol het uit tot 
een cirkel van 28 cm. Zo nodig steeds wat bloem op je deegroller aanbrengen. Rol 
het deeg voorzichtig om je deegroller en ontrol de lap boven een pie bakvorm van 
23 cm. Duw het deeg op de bodem en tegen de kanten van de vorm. Maak een 
mooi kartelrandje. Zet de vorm in de koelkast en verwarm de oven tot 180*. 
Bak het deeg 20 minuten blind met bonen of kersenpitten. Verwijder dan het 
bakpapier met de vulling. Als het deeg wat omhoog gekomen is kun je het 
voorzichtig terug duwen met een spatel en vervolgens nog 20 minuten bakken. 
 
Intussen maak je de vulling. Klop met een mixer de eieren los in een grote kom, 
voeg de overige ingrediënten toe en giet vervolgens het mengsel in de 
voorgebakken pie-crust. 
Verlaag oventemperatuur naar 160* en bak de pie 40 tot 60 minuten of tot een 
ingestoken mes er schoon uitkomt. Serveer met slagroom en/of vanille-ijs. 


