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+ Veel handelingen

Koken als een chef – daar draai jij je hand niet voor om! Je maakt vandaag zelf een marinade 
van komijnzaad, ras el hanout, olijfolie en azijn. Marineren is een makkelijke manier om van een 
eenvoudig stukje vlees of vis een echte smaaksensatie te maken. Bovendien wordt het vlees 
daardoor ook lekker mals.

GEMARINEERDE PROCUREUR MET TZATZIKI 
MET TOMATENCOUSCOUS, ROZIJNEN EN FETA

Dit malse stukje varkensvlees komt uit 
de nek van het varken. Het varkensvlees 

draagt het keurmerk van de Keten 
Duurzaam Varkensvlees.

 SPECIAAL INGREDIËNT 
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.
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PROCUREUR BAKKEN
 Verhit een andere koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de procureur 
met marinade 1 minuut per kant. Leg de 
procureur in een ovenschaal, schenk de 
marinade erover en bak nog 6 – 10 minuten in 
de oven t. Haal uit de pan en laat rusten.

tTIP: De garing van de procureur is 
afhankelijk van de dikte van het stuk vlees. 
Heb je dunnere lapjes? Houd dan goed in de 
gaten of ze niet snel uitdrogen in de oven.

TOMATENCOUSCOUS BAKKEN
  Verhit ondertussen de overige olijfolie 
in de koekenpan van de amandelen en 
fruit de overige knoflook 2 – 3 minuten. 
Voeg de Turkse groene peper toe en bak 
nog 2 minuten mee. Voeg vervolgens de 
couscous toe, bak 2 minuten en voeg de 
tomatenblokjes, krulpeterselie en koriander 
en de rode ui erbij. Roer goed door. Snijd de 
procureur in mooie, dunne plakken.

SERVEREN
 Verdeel de tomatencouscous over de 
borden, verbrokkel de feta erover, garneer 
met de amandelen en schep de tzatziki erbij. 
Serveer met de procureur.

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op je 
calorie-inname? Gebruik dan 60 g couscous 
per persoon en iets minder van de tzatziki, 
feta en geschaafde amandelen. Gebruik al 
deze overgebleven ingrediënten de volgende 
dag bij de lunch. Meng ze met komkommer, 
sla, tomaat, olijfolie en azijn en je hebt een 
heerlijke en gezonde lunchsalade.

MARINEREN EN WELLEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Bereid de bouillon. Meng in een kom per 
persoon 1/2 tl komijnzaad, 1 tl ras el hanout, 
2 el olijfolie, 1/2 tl wittewijnazijn, peper en zout. 
Leg de procureur in de kom en laat minimaal 
15 minuten marineren. Schep tussendoor 
om. Meng ondertussen de couscous met 
de bouillon en passata in een kom. Voeg de 
rozijnen toe en laat, afgedekt, 10 minuten 
wellen. Roer los en laat afkoelen.

TZATZIKI MAKEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn. 

Hak de verse munt fijn. Rasp de komkommer 
met een grove rasp, leg in een zeef en druk 
met een lepel zo veel mogelijk vocht uit de 
komkommer. Meng de komkommer en munt 
in een kom met de helft van de knoflook en de 
yoghurt. Breng op smaak met peper en zout 
en bewaar in de koelkast.

 SNIJDEN EN ROOSTEREN
 Snipper de rode ui en snijd de Turkse 
groene peper in kleine stukjes. Snijd 
de tomaat in kleine blokjes en hak de 
krulpeterselie en koriander grof. Verhit 
een koekenpan op hoog vuur en rooster de 
geschaafde amandelen, zonder olie, tot 
ze beginnen te kleuren. Haal uit de pan en 
bewaar apart.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gemalen komijnzaad 
(tl)

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

Ras el hanout (tl) 1 2 3 4 5 6
Procureur (g) f 140 280 420 560 700 840
Volkoren couscous 
(g) 1) 85 170 255 340 425 510

Passata (g) 25 50 75 100 125 150
Rozijnen (g) 19) 22) 25) 20 40 60 80 100 120
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Verse krulpeterselie, 
koriander & munt 
(g) 23) f

5 10 15 20 25 30

Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Griekse yoghurt 
(ml) 7) f

100 200 300 400 500 600

Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Turkse groene peper 
(st) f

2 4 6 8 10 12

Tomaat (st) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Geschaafde amandelen  
(g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

Feta (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Zelf toevoegen

Groentebouillon (ml) 150 300 450 600 750 900
Olijfolie (el) 3 6 9 12 15 18
Wittewijnazijn (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 5485 / 1311 527 / 126
Vetten (g) 84 8
 Waarvan verzadigd (g) 27,6 2,7
Koolhydraten (g) 87 8
 Waarvan suikers (g) 29,1 2,8
Vezels (g) 13 1
Eiwit (g) 50 5
Zout (g) 4,5 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij  
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, 3x kom, 2x koekenpan, grove rasp en zeef. 
Laten we beginnen met het koken van de gemarineerde procureur met tzaziki.


