
In de herfst krijg je echt trek in meer winterse 
gerechten zoals deze met aardappels en kip 
aangevuld met een soepele rode wijn uit de 

Languedoc, Lavila Rouge.

LAVILA ROUGE

Crème fraîchefVerse dille f

UiAardappelschijfjes

Gekruide kipworstjes fCourgette

Voor dit lekkere aardappelgerecht heb je maar één pan nodig. De kipworstjes hebben we alvast 
voorgekruid met onder andere paprika, tijm en oregano. Aan kruiden geen gebrek, want ook 
verse dille behoort tot de ingrediënten. Door er crème fraîche aan toe te voegen wordt het 
gerecht lekker romig. 

Gemakkelijk

Quick & Easy

Eet binnen 3 dagen

Calorie-focus*
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AARDAPPELSCHOTEL MET KIPWORSTJES EN COURGETTE 
Met verse dille en crème fraîche

Totaal: 20-25 min.5

Glutenvrijg



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aardappelschijfjes (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Ui (st) 1/2 1    11/2 2    21/2 3
Courgette (st) 1/2 1    11/2 2    21/2 3
Gekruide kipworstjes 
(50g ) f

2 4 6 8 10 12

Verse dille (takjes) 23) f 2 4 6 8 10 12
Crème fraîche (el) 7) 15) 
20) f

2 4 6 8 10 12

Olijfolie* (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter* (el) 1 1 2 2 3 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2770 / 662 459 / 110 
Vet totaal (g) 33 5
 Waarvan verzadigd (g) 14,4 2,4
Koolhydraten (g) 61 10
 Waarvan suikers (g) 15,3 2,5
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 0,2 0,0

ALLERGENEN

7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20)Soja 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Hapjespan, wok of hapjespan met deksel en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de aardappelschotel met kipworstjes en courgette.

SNIJDEN
Verhit de olijfolie in een hapjespan en 

bak de aardappelschijfjes 10 – 12 minuten 
op middelhoog vuur. Schep regelmatig 
om. Snipper ondertussen de ui en snijd de 
courgette in dunne plakken. 

KIPWORSTJES BAKKEN
Verhit de helft van de roomboter in 

een wok of hapjespan met deksel. Prik de 
kipworstjes met een scherp mesje in op 
3 plekken en bak de kipworstjes in 6 minuten 
op middelhoog vuur rondom bruin. Haal uit de 
pan en bewaar in aluminiumfolie. 

 COURGETTE BAKKEN
 Zet de pan met het bakvet van de 
kipworstjes terug op laag vuur, voeg de overige 
roomboter toe en fruit hierin de ui 2 minuten. 
Voeg daarna de courgette toe en roerbak 
5 minuten op middelhoog vuur.

AARDAPPELEN TOEVOEGEN
 Voeg vervolgens de aardappelschijfjes 
toe aan de courgette en bak nog 4 minuten. 
Breng op smaak met peper en zout.

OP SMAAK BRENGEN
 Haal de pan van het vuur. Snijd de dille 
fijn. Voeg de crème fraîche en de helft van de 
dille toe en roer door. Breng verder op smaak 
met peper en zout (zie tip).

tTIP
Heb je een ovenvaste pan? Zet de pan dan 5 - 
10 minuten in een oven van 200 graden voor 
een krokant korstje. 

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en leg 
op elk bord twee kipworstjes. Besprenkel met 
het bakvocht van de kipworstjes en garneer 
met de overige dille.

tTIP
Let je op je calorie-inname? Gebruik dan de 
helft van de crème fraîche. 


