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* Gemakkelijk

Vandaag maak je gekonfijte parelhoen met een zelfgemaakte hartige saus. Je gebruikt hiervoor 
dezelfde pan, zo behoud je de smaak van het vlees. Om de saus lekker romig te maken, voeg je crème 
fraîche toe. De hazelnoten zorgen voor een knapperig accent.

GEKONFIJTE PARELHOEN MET AARDAPPELPUREE 
MET IN BOTER GESMOORDE LITTLE GEM EN HAZELNOTEN 

Parelhoen lijkt qua structuur op kalkoen. 
Het heeft een lichte wildsmaak die goed tot 

zijn recht komt door het konfijten.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

PARELHOEN
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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 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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PARELHOEN BAKKEN
 Verhit dezelfde koekenpan als gebruikt 
voor de hazelnoten op middelmatig vuur. 
Voeg de gekonfijte parelhoen toe en bak in 
2 minuten per kant goudbruin. Leg op een 
bakplaat met bakpapier en bak 10 minuten in 
de oven, of totdat hij bruin en krokant is. Zet 
de koekenpan met 1 el bakvet per persoon 
opzij voor later gebruik. De rest van het bakvet 
heb je niet nodig. 

tTIP: De boter mag lichtbruin tot diepbruin 
kleuren, maar let op dat hij niet zwart wordt!

SAUS MAKEN
  Verhit 1/2 el boter per persoon in de 
koekenpan met bakvet van de parelhoen en 
roerbak de sjalot 3 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de witte balsamicoazijn toe en 
verhit totdat hij is verdampt. Zet het vuur laag, 
voeg de crème fraîche, 1 el water per persoon 
en de helft van de bieslook en de dragon toe. 
Breng op smaak met peper en zout door en 
roer goed door. Haal van het vuur. 

SERVEREN
 Snijd de harde uiteinden van de 
little gem. Schenk de saus in diepe borden en 
verdeel er de aardappelpuree over. Leg er de 
parelhoen op en serveer met de gesmoorde 
little gem. Bestrooi met de hazelnoten en de 
overige bieslook en dragon.

HAZELNOTEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng ruim water aan de kook in een pan 
met deksel voor de aardappelen. Hak de 
hazelnoten grof. Verhit 1/4 el boter per persoon 
in een grote koekenpan op middelhoog vuur, 
voeg de hazelnoten toe, bestrooi met zout en 
roerbak 2 – 4 minuten, of tot de boter bruin 
begin te worden t. Haal de hazelnoten en 
een groot deel van de boter uit de pan en 
bewaar apart. 

KOKEN EN SNIJDEN
Schil de aardappelen en snijd in grove 

stukken. Voeg samen met wat zout toe aan 
de pan met deksel en kook, afgedekt, in 
15 – 17 minuten gaar. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen. Snipper ondertussen 
de sjalot en snijd de little gem in de lengte 
doormidden. Laat het harde uiteinde eraan. 
Snijd de blaadjes van de verse dragon en de 
verse bieslook fijn.

 LITTLE GEM SMOREN
 Verhit 3/4 el roomboter per persoon in een 
hapjespan met deksel op hoog vuur. Leg de 
little gem met de snijkant naar beneden in 
de pan, verlaag het vuur naar middelmatig en 
bestrooi met peper en zout. Bak 2 minuten, 
dek af en bak nog 7 – 10 minuten, of tot de 
sla begint te slinken. Stamp ondertussen 
de aardappelen met 3/4 el roomboter per 
persoon, de mosterd, een flinke scheut melk, 
peper en zout tot een fijne puree.
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Kruimige aardappelen 
(g)
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Sjalot (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Little gem (krop) f 2 4 6 8 10 12
Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

10 20 30 40 50 60

Verse dragon (takjes) 
23) f

2 4 6 8 10 12

Gekonfijte 
parelhoenpoot (st) f

1 2 3 4 5 6

Crème fraîche 
(bakje) 7) 15) 20) f

1/2 1 11/2 2 21/2 3

Zelf toevoegen*
Roomboter* (el) 21/4 41/2 63/4 9 111/4 131/2
Mosterd* (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Melk* scheutje
Witte balsamicoazijn* 
(tl)

1 2 3 4 5 6

Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4117 / 984 608 / 145
Vetten (g)  68 10
 Waarvan verzadigd (g)  34,4 5,1
Koolhydraten (g)  49 7
 Waarvan suikers (g)  10,6 1,6
Vezels (g)  6 1
Eiwit (g) 41 6
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
22) (Andere) noten 23) Selderij  25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, grote koekenpan bakplaat met bakpapier, hapjespan met deksel en aardappelstamper. 
Laten we beginnen met het koken van de gekonfijte parelhoen met aardappelpuree.


