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Potato tortilla - Spanish omelette 

 

The 'tortilla de patatas' is probably one of the most famous Spanish dishes. Serve the tortilla hot or 
cold, as a meal or snack. 

 
 

POTATO TORTILLA – SPANISH OMELETTE 
 
Servings: 1 spanish omelette 
Preparation time: 40-50 minutes 
 
INGREDIENTS:  
 
3 potatoes, pre-cooked and in cubes 
1/2 bell pepper, in cubes 
3 mushrooms, in slices 
2 cloves of garlic, pressed 
1 spring onion, finely chopped 
4 eggs 
60 grams of feta cheese, crumbled 
vegetable oil 
chili flakes 
pepper 
salt 
 
INSTRUCTIONS: 
 

1. Add some oil to a pan and heat over medium heat. Add the pre-cooked potato cubes, cover 
the pan and bake for 5 minutes. 

2. Add the onion, mix everything briefly, cover the pan again and continue baking for 5 
minutes. 



 

 
www.green-yourself.com 

3. Then add the bell pepper, mushrooms, garlic and chili flakes, stir everything, cover the pan 
again and continue baking for 10 minutes. 

4. Meanwhile, mix the eggs and feta cheese in a bowl with some salt and pepper. Afterwards, 
pour the mixture evenly over the potato mixture in the pan. Cover the pan again and 
continue baking for 10-15 minutes. 

5. Then put another pan over the pan and turn it over. Put it on the stove, cover the pan again 
and continue baking for 10-15 minutes. 

 

NOTES: 

 You can also add other ingredients, such as other vegetables or chicken cubes, ... 
 Garnish with a salad if desired. 
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Aardappeltortilla - Spaanse omelet

 

De 'tortilla de patatas' is waarschijnlijk één van de meest bekende Spaanse gerechten. Serveer de 
tortilla warm of koud, als maaltijd of hapje. 

 
 

AARDAPPELTORTILLA – SPAANSE OMELET 
 
Porties: 1 spaanse omelet 
Bereidingstijd: 40-50 minuten 
 
INGREDIËNTEN:  
 
3 aardappelen, voorgekookt en in blokjes 
1/2 paprika, in blokjes 
3 champignons, in schijfjes 
2 teentjes knoflook, geperst 
1 lente-ui, fijngehakt 
4 eieren 
60 gram fetakaas, verkruimeld 
plantaardige olie 
chilivlokken 
peper 
zout 
 
INSTRUCTIES: 
 

1. Doe wat olie in een pan en verhit deze op een middelhoog vuur. Voeg de voorgekookte 
aardappelblokjes toe, dek de pan af en bak ze voor 5 minuten.  

2. Voeg de ui toe, schep alles even om, dek de pan weer af en bak verder voor 5 minuten.  
3. Voeg vervolgens de paprika, champignons, look en chilivlokken toe, schep alles even om, 

dek de pan weer af en bak verder voor 10 minuten.  
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4. Meng ondertussen de eieren en de fetakaas in een kom met wat peper en zout. Giet het 
mengsel nadien gelijkmatig over het aardappelmengsel in de pan. Dek de pan weer af en 
bak verder voor 10-15 minuten.  

5. Leg vervolgens een andere pan over de pan en keer deze om. Zet deze op het vuur, dek 
deze af en bak verder voor 10-15 minuten.  

NOTA: 

 Je kan eventueel ook nog andere ingrediënten toevoegen, zoals bijvoorbeeld andere 
groenten of kippenblokjes, ...  

 Garneer eventueel bij een salade.  
 
 

 

 

 


