
Rode paprikaf

Belegen kaas, geraspt 
f

Aubergine f

Verse bieslook fZoete aardappel

De aubergine absorbeert de olijfolie als een spons: hoe meer olie je toevoegt, hoe zachter de 
aubergine wordt, maar daarmee wordt het gerecht ook calorierijker. Vind je de schil van de 
aubergine wat stug? Dan kun je deze er eventueel afhalen. Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Family
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GEGRATINEERDE AUBERGINE MET ZOETE-AARDAPPELPUREE 
met kaas en bieslook

GlutenvrijgTotaal: 35-40 min.8
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1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

 

WEEK 21 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (st) f 1 2 3 4 5 6
Belegen kaas, geraspt 
(g) 7) f

75 150 225 300 375 450

Zoete aardappel (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Verse bieslook (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  11/2 3 41/2 6 71/2 9
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Melk naar smaak
Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3747 / 896 123 / 515 
Vet totaal (g) 50 7
 Waarvan verzadigd (g) 24,1 3,3
Koolhydraten (g) 77 11
 Waarvan suikers (g) 28,5 3,9
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 26 4
Zout (g) 1,8 0,2

ALLERGENEN

 7) Melk/lactose

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Vang dan 
bij het afgieten van de zoete aardappel een 
klein beetje kookvocht op en vervang de melk 
en roomboter in de puree door een scheutje 
van het kookvocht.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de gegratineerde aubergine met zoete-aardappelpuree.

AUBERGINE SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de zoete aardappel. Halveer de 
aubergine in de lengte en snijd vervolgens 
in plakken van 1/2 cm dik. Verdeel over een 
bakplaat met bakpapier en besprenkel met de 
olijfolie, peper en zout.

AUBERGINE BAKKEN
Bestrooi de aubergineplakken met de 

helft van de kaas en bak 15 – 20 minuten in de 
oven, of totdat de aubergineplakken zacht 
zijn t. 

 ZOETE AARDAPPEL KOKEN
 Weeg ondertussen de zoete aardappel af, 
schil de aardappel en snijd in grove stukken. 
Kook de aardappel 10 minuten, afgedekt, in 
de pan met ruim water. Giet af en laat zonder 
deksel uitstomen. 
 

SNIJDEN
 Snijd of knip ondertussen de bieslook 
fijn. Snijd de paprika in kleine blokjes.

tTIP: Door de plakken aubergine ruim te 
bestrooien met zout, worden ze sneller zacht 
in de oven. Veeg het zout er na het bakken wel 
af. Droogt de aubergine te snel uit? Besprenkel 
dan met wat extra olijfolie. 

PUREE MAKEN
 Stamp met een aardappelstamper de 
zoete aardappel tot een grove puree. Meng 
de helft van de bieslook, de paprikablokjes 
en de roomboter erdoor. Breng op smaak met 
peper en zout. Voeg eventueel extra melk toe 
om het geheel wat smeuïger te maken.

SERVEREN
 Verdeel de zoeteaardappelpuree over 
de borden en serveer met de gegratineerde 
aubergine. Garneer met de overige bieslook 
en de overige kaas. Besprenkel naar smaak 
met extra vierge olijfolie.


