
Lekker: de mangochutney 
geeft het geheel een zoete 

smaak!

supersimpel

Varkenshaasblokjes met zoete mangochutney

WEEK 53
2015
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Maak een foto van je gerecht en deel deze via   De mooiste foto krijgt een verrassing!

15-20 min Berticot (rood)

Maartjes favoriet

NoedelsGroentemix MangochutneyVarkenshaasblokjes

Dit recept staat supersnel op 
tafel: de varkenshaasblokjes 
en groentemix zijn alvast 
gesneden. Voor de kids: kun 
jij zonder op de verpakking 

te kijken raden welke 
groente er in de mix zitten? 



*  Zelf toevoegen

Allergenen
1) Gluten 10) Mosterd  
15) Kan sporen bevatten 
van pinda’s, noten en 
selderij 
 
Benodigdheden
Wok of hapjespan,
pan met deksel

1 Verhit de helft van de roomboter in een wok of hapjespan en roer-
bak de varkenshaasblokjes met peper en zout naar smaak 3 - 4 minuten 
op middelhoog vuur. Haal uit de pan en bewaar apart. 

2 Verhit de overige roomboter in dezelfde wok of hapjespan en bak de 
mix van verse groenten 6 - 8 minuten op middelhoog vuur. 

3 Kook ondertussen 500 ml water per persoon in een pan met deksel en 
kook hierin de noedels, afgedekt, 4 minuten. Giet af en laat zonder deksel 
uitstomen.

4 Voeg de varkenshaasblokjes en de helft van de mangochutney toe aan 
de wok of hapjespan met groenten en roerbak nog 1 minuut op hoog vuur. 
Bestrooi naar smaak met peper en zout.

5 Verdeel de noedels en de varkenshaas met groenten over de borden. 
Serveer met de overige mangochutney.

Voedingswaarden 549 kcal | 30 g eiwit | 81 g koolhydraten | 11 g vet, waarvan 6 g verzadigd | 7 g vezels

Weetje! Noedels zijn de Aziatische variant van Italiaanse spaghetti! 

Ingrediënten 1P 2P 3P 4P 5P 6P
Varkenshaasblokjes (g) 100 200 300 400 500 600
Groentemix (g) 15) 200 400 600 800 1000 1200
Noedels (g) 1) 70 140 200 270 340 400
Mangochutney (g) 10) 15) 40 80 120 160 200 240
Roomboter (el)* 1 2 2 3 3 4
Peper & zout* Naar smaak




