
Officieel is quinoa geen graansoort, maar 
behoort het tot de zadenfamilie. Quinoa 

komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, 
maar tegenwoordig wordt het ook in 

Europa verbouwd.

QUINOA

Gekruide 
kippendijreepjes, ras el 

hanout f
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Rode peper fQuinoa

Rode uiWitte courgette f

Volle yoghurt f
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In dit gerecht is de bloemkool vermomd als rijst. De ideale manier om kleine (en grote!) eters 
een goede maaltijd voor te schotelen met lekker veel groente. Je brengt het gerecht op smaak 
met de kippendijreepjes met ras el hanout, een Noord-Afrikaanse specerijenmix met een sterke 
geur en warme smaak. De yoghurtsaus kun je zo pittig maken als je zelf wilt.
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Bloemkoolquinoa met gekruide kippendijreepjes 
Met witte courgette en pittige yoghurtsaus

Quick & Easy rTotaal: 20-25 min.5
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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).  

 

WEEK 32 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Quinoa (g) 85    170    250    335    420    500    
Rode peper (st) f  1/2  3/4 1    11/4 11/2 13/4
Witte courgette (st) f 1 2 3 4 5 6
Rode ui (st)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Verse munt 
(blaadjes) 23) f

6    12    18    24    30    36    

Bloemkoolrijst 
(g) 23) f

100    200    300    400    500    600    

Gekruide 
kippendijreepjes, ras el 
hanout (g) f

100    200    300    400    500    600    

Limoen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Volle yoghurt 
(ml) 7) 19) 22)f

50    100    150    200    250    300    

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 175    350    525    700    875    1050    
Olijfolie* (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3448 / 824 451 / 108 
Vet totaal (g)  39 5
 Waarvan verzadigd (g)  8,9 1,2
Koolhydraten (g)  74 10
 Waarvan suikers (g)  15,4 2,0
Vezels (g)  9 1
Eiwit (g)  40 5
Zout (g)  1,8 0,2

ALLERGENEN

7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, hapjespan, koekenpan en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de bloemkoolquinoa met gekruide kippendijreepjes.

QUINOA KOKEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel 

en breng aan de kook. Kook de quinoa, 
afgedekt, in 12 – 15 minuten gaar. Voeg 
eventueel extra water toe als de quinoa te snel 
droog wordt. Giet daarna af en roer los met 
een vork. 

SNIJDEN
Verwijder ondertussen de zaadlijsten van 

de rode peper en snijd de rode peper fijn. 
Snijd de witte courgette in plakken en snipper 
de rode ui. Snijd de blaadjes van de munt 
in reepjes. 

 RIJST EN KIP BAKKEN
 Verhit 1 el olijfolie per persoon in een 
hapjespan en bak de helft van de rode peper 
1 – 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de 
bloemkoolrijst en de kippendijreepjes toe en 
roerbak 6 – 8 minuten. Voeg de rode ui en de 
quinoa vlak voor serveren toe aan de pan, roer 
door en breng op smaak met peper en zout. De 
rode ui mag rauw blijvent. 

COURGETTE BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
courgette 7 – 9 minuten. Breng op smaak met 
peper en zout. 

SAUS MAKEN
 Pers ondertussen de limoen uit en meng 
in een kleine kom 1 tl limoensap per persoon 
met de yoghurt. Breng op smaak met peper 
en zout en garneer met de overige rode peper.

SERVEREN
 Verdeel de bloemkoolquinoa over de 
borden, schep de gebakken courgette ernaast 
en garneer met de munt. Serveer met de 
pittige yoghurtsaus en het overige limoensap 
naar wens.

tTIP: Houd je niet van rauwe ui? Bak deze 
dan iets langer mee.


