
Bij een bavette met krieltjes drink je cabernet 
sauvignon. Wij kiezen voor deze volle maar 

niet te zware Berticot Rouge.

BERTICOT ROUGE

Runderbavette fTomatentapenade f

Rode uiKrieltjes

Groene paprikaPeen f

Je maakt een Franse ratatouille door de groenten te stoven in tomatentapenade en 
groentebouillon. De ratatouille serveer je met bavette, een mals stukje rundvlees met een 
stevige smaak, afkomstig van het Blonde d' Acquitaine ras. Een bavette kan net als een biefstuk 
rood gegeten worden. Maar de structuur van het vlees is een stuk steviger en vleziger. Wanneer je een 
bavette te lang bakt, wordt het vlees snel droog.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen
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BAVETTE MET KRIELTJES 
Met een groentestoof van rode ui, peen en groene paprika

DiscoveryDTotaal: 30-35 min.7
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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.  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 27 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peen (st) f ⅓ ⅔ 1 11/3 12/3 2
Groene paprika (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomatentapenade (g) 
4) f

40 80 120 160 200 240

Runderbavette 
(100 g) f

1 2 3 4 5 6

Groentebouillon* (ml) 100 150 200 250 300 350
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn* 
(el) 1 2 3 4 5 6

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3255 / 778 440 / 105
Vet totaal (g) 38 5
 Waarvan verzadigd (g) 11,0 1,5
Koolhydraten (g) 72 10
 Waarvan suikers (g) 12,1 1,6
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 33 4
Zout (g) 2,4 0,3

ALLERGENEN

4) Vis

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, wok of hapjespan met deksel, koekenpan en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de bavette met krieltjes.

KRIELTJES BAKKEN 
Bereid de bouillon. Was de krieltjes en 

snijd doormidden. Snijd de eventuele grote 
krieltjes in kwarten. Verhit de helft van de 
olijfolie in een hapjespan met deksel en bak 
de krieltjes, afgedekt, 25 – 30 minuten op 
middelhoog vuur. Schep regelmatig om, 
haal na 20 minuten de deksel van de pan en 
bestrooi met peper en zout (zie tip).

GROENTEN SNIJDEN 
Snipper ondertussen de rode ui en snijd 

de peen klein. Snijd de groene paprika in 
kleine blokjes. 

 GROENTEN STOVEN
 Verhit de overige olijfolie  in een wok 
of hapjespan en fruit de rode ui 2 minuten 
op laag vuur. Voeg de peen, paprika, 
bouillon, zwarte balsamicoazijn en de 
tomatentapenade toe en breng aan de kook. 
Laat de ratatouille, afgedekt, 5 minuten koken 
op laag vuur.

OP SMAAK BRENGEN
 Haal de deksel van de pan en kook nog 
5 minuten zodat het vocht deels verdampt. 
Breng op smaak met peper en zout.

tTIP
Kook je dit gerecht voor meer dan 4 personen 
en passen de krieltjes niet in de pan? Bereid 
de krieltjes dan in de oven. Verwarm de oven 
voor op 200 graden. Leg de krieltjes op een 
bakplaat en bak ze 20 – 30 minuten, of totdat 
ze gaar zijn. Schep de krieltjes halverwege om.

BAVETTE BEREIDEN 
 Wrijf ondertussen de bavette in met 
peper en zout. Verhit de roomboter in een 
koekenpan op hoog vuur en wacht totdat 
de koekenpan heet is. Leg vervolgens de 
bavette in de koekenpan en bak de bavette 
1 – 2 minuten aan elke kant (of langer naar 
smaak). Haal de bavette uit de pan en laat, 
ingepakt in aluminiumfolie, 2 minuten rusten 
(zie tip).

SERVEREN
 Verdeel de ratatouille en de krieltjes over 
de borden en serveer met de bavette. 

tTIP
Laat de bavette niet veel langer dan 2 minuten 
in het aluminumfolie liggen, want de bavette 
zal doorgaren en taai worden.


