
 
 

Ronde courgettes met tonijn en kaas 
 

Ingrediënten 

4 ronde courgettes 

80 gram tonijn in olie 

1 ei 

Zout 

80 gram paneermeel 

1 dl witte wijn 

Extra vergine olijfolie 

40 gram Emmenthaler 

40 gram geraspte Parmezaanse kaas 

400 ml groentebouillon van  1 blokje 

 

Bereiding 

Was de courgettes en snij met een scherp mes de bovenkant ervan af  

Verwijder de zaadjes met een scherpe lepeltje en hol de courgettes uit. 

Snij het courgettevlees in stukjes en bak het in een pan met een paar eetlepels olijfolie en een snufje 

zout tot het zacht is. 

Doe het baksel over in een kom en meng het met de Parmezaanse kaas, losgeklopt ei, tonijn in kleine 

stukjes en paneermeel. Breng het op smaak met zout. 

Vul de courgettes met het mengsel en druk het goed aan met een lepel. 

Schenk een paar eetlepels extra vierge olijfolie in een pan met een dikke bodem en voeg de 

courgettes toe. 



Bak de courgettes op een matig vuur, als ze beginnen te sissen de witte wijn erbij gieten en in laten 

koken, dat zal ongeveer 5 minuten duren. 

Voeg daarbij een soeplepel groentebouillon toe en laat afgedekt op laag vuur sudderen. 

Controleer regelmatig en kijk of nog bouillon toegevoegd moet worden. 

Na ongeveer 35-40 minuten zijn de courgettes gaar. Serveer ze warm. 

Ze zijn de volgende dag nog lekkerder, opgewarmd in de oven. 

 

Recept van Giulia uit Toscane, van Juls Kitchen.  



Ronde courgettes gevuld met gehakt 
Ingrediënten voor 4 personen 

Kleine ronde courgettes 

400 gram gehakt 

1 ui, fijngesnipperd 

Zout en peter 

1 tl Provençaalse kruiden 

Enkele druppels tabasco 

2 el paneermeel 

4 el olijfolie 

Blikje tomatenblokjes 

 

Bereiding 

Snijd het kapje van de courgettes, hol het vruchtvlees uit met een lepel.  

Pureer het vruchtvlees en meng het gehakt, fijngesnipperde uit en paneermeel. 

Kruid met peper, zout en Provençaalse kruiden, knoflook uit de knijper en enkele druppels tabasco. 

Verwarm de oven op 220 graden C. 

Giet in een ovenschaal de tomatenblokjes, meng 4 el olijfolie, peper en Provençaalse kruiden.  

Schik hierop de  gevulde courgettes. 

Zet de schotel 30 a 40 minuten in de oven, overgiet als het gehakt wat droog begint te bakken met 

de tomatensaus. 

Serveer met pasta of aardappelen. 

  



 

 Courgetteschotel:  
 
'Beslag':  
Hüttenkäse  
2 eieren  
Koksroom  
Peper en zout  
 
Inhoud:  
2 courgette, gesneden in halve plakjes  
2 uien, halve ringen  
2 teentjes knoflook, in kleine stukjes  
15 kleine trostomaatjes, in 4'en gesneden  
Ongezouten cashewnoten  
Italiaanse kruiden  
Peper en zout  
Topping: geraspte kaas  
 
Bereiding:  
Oven voorverwarmen op 200gr.  
Knoflook in wokpan, na 2 minuten uien erbij; even aanfruiten. Courgette erbij, na 2 min tomaten 
erbij, peper, zout en theelepel Italiaanse kruiden. Goed blijven roeren tot courgette beetje glazig 
wordt op het laatst ook cashewnoten toevoegen (max 10 min).  
'Beslag': 2 eieren, flinke scheut koksroom (half flesje), hüttenkäse (3/4 van klein bakje), peper en zout 
flink opkloppen.  
Prut uit de pan in ovenschotel gieten, beetje glad strijken. Beslag erop ( zakt beetje in de massa), 
schotel beetje 'schudden', geraspte kaas erop strooien.  
In midden van de oven en in ong. 30 min klaar!  
 

Eet smakelijk. 

 

 

 


