
Rosagold aardappelen HalloumiAardpeer SpinazieVerse tijm Halfgedroogde rode en 
gele tomaten

Halloumi met aardpeer-spinaziestamppot en halfgedroogde tomaten
Op ons blog lees je meer over deze speciale kaas

De smaak van aardpeer doet denken aan een artisjok met een 
zoete, nootachtige smaak. Aardpeer kun je ook roosteren, met 
bijvoorbeeld komijnekaas. Op onze Facebookpagina kun je hier 
een lekker recept voor vinden. In dit gerecht zitten ook half- 
gedroogde tomaten, die geven de stamppot een lekkere twist.
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Maak een foto van je gerecht en deel deze via   De mooiste foto krijgt een verrassing!

gemakkelijk30-35 min

vegetarisch

Cabriz (wit)

kind- 
vriendelijk

glutenvrij



*  Zelf toevoegen

Allergenen
7) Melk/lactose 15) Kan 
sporen bevatten van 
selderij
 
Benodigdheden
Pan met deksel, wok  
of hapjespan, grill- of  
koekenpan, aardappel-
stamper

Ingrediënten 1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rosagold aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Aardpeer (g) 100 200 300 400 500 600
Verse tijm (takjes) 15) 3 6 9 12 15 18
Halfgedroogde rode en gele tomaten (g) 35 60 90 120 150 180
Spinazie (g) 15) 150 300 450 600 750 900
Halloumi (g) 7) 65 125 190 250 315 375
Roomboter (el)* 1 2 3 4 5 6
Mosterd (tl)* 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* Naar smaak

Voedingswaarden 652 kcal | 27 g eiwit | 73 g koolhydraten | 27 g vet, waarvan 16 g verzadigd | 11 g vezels

1 Breng 400 ml water per persoon aan de kook in een pan met 
deksel. Was de aardappelen (rosagold) grondig en snijd in parten. Schil 
de aardpeer en snijd in even grote stukken als de aardappelen. Kook de 
aardappelen en aardpeer, afgedekt, in 20 minuten gaar. Giet af, bewaar 
een klein gedeelte van het kookvocht en laat zonder deksel uitstomen.

2 Ris ondertussen de tijmblaadjes van de takjes. Halveer de halfgedroogde 
tomaten. Smelt de helft van de roomboter in een wok of hapjespan en bak 
de tijm met het grootste deel van de spinazie (houd 1 grote hand per persoon 
achter) 3 minuten op middelhoog vuur tot de spinazie is geslonken. Voeg de 
helft van de gedroogde tomaten toe (let op: doe dit zonder olie en houd de 
olie apart), breng op smaak met peper en zout en bak nog 1 minuut. Houd 
afgedekt warm.

3 Snijd de halloumi in plakken van ½ cm dik. Verhit de olie van de ge-
droogde tomaten in een grill- of koekenpan en gril of bak de halloumi  
3 minuten per kant op middelhoog vuur (zie tip). 

4 Stamp ondertussen de aardappelen en aardpeer tot een grove 
puree. Voeg de overige roomboter en een scheutje kookvocht toe 
om het smeuïg te maken. Roer de mosterd door de puree en breng op 
smaak met peper en zout. Voeg daarna de gebakken en rauwe spinazie 
toe aan de stamppot. 

5 Verdeel het gerecht over de borden, garneer met de overige gedroogde 
tomaten en serveer met de halloumi.

Tip! Zorg dat de halloumi tegelijkertijd met de stamppot klaar is. 
Halloumi smaakt namelijk net nadat het gebakken is het lekkerste. Als je 
halloumi te lang laat staan, wordt het taai. 




