
Spekjes en tempranillo zijn een heerlijke 
combinatie! Synera is daar voor 75% van 

gemaakt en kreeg door de korte rijping op 
eikenhout een lekkere volle smaak.

SYNERA TINTO

Magere yoghurt f

Gemengde sla fOntbijtspek f

Venkel fGwenne aardappelen

PompoenpittenRode cherrytomaten

Door de aardappelen te poffen concentreer je hun smaak. Spek is een klassieke metgezel van de 
aardappel. De gepofte pompoenpitjes zorgen voor een knapperige bite.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen
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Gepofte aardappel met salade en ontbijtspek  
Met venkel en yoghurt

CaloriefocusLTotaal: 40-45 min.9
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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
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gwenne aardappelen 
(g) 200 400 600 800 1000 1200

Venkel (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode cherrytomaten (g) 125 250 375 450 525 600
Pompoenpitten 
(g) 19) 22) 20 40 60 80 100 120

Ontbijtspek (g) f 25 50 75 100 125 150
Gemengde sla (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Magere yoghurt 
(el) 7) 19) 22) f

2 4 6 8 10 12

Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2498 / 597 431 / 103
Vet totaal (g) 34 6
 Waarvan verzadigd (g) 8,5 1,5
Koolhydraten (g) 48 8
 Waarvan suikers (g) 7,0 1,2
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 18 3
Zout (g) 0,9 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Aluminiumfolie, wok of hapjespan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de gepofte aardappel met salade en ontbijtspek.

AARDAPPELEN POFFEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Boen de aardappelen (gwenne) schoon. 
Halveer kleine aardappelen en snijd grote 
aardappelen in kwarten (ongeveer 5 bij 3 cm). 
Leg de aardappelen op een vel aluminiumfolie 
per persoon.  Besprenkel met de helft van de 
olijfolie, vouw het aluminiumfolie dicht en pof 
de aardappelen 35 - 40 minuten in de oven, of 
tot ze gaar zijn.   

GROENTEN SNIJDEN
Snijd ondertussen de venkel in kwarten, 

verwijder de harde kern en snipper de venkel. 
Snijd het eventuele venkelloof klein. Halveer 
de cherrytomaten.

 POMPOENPITTEN POFFEN
 Verhit wok of hapjespan op hoog vuur en 
rooster de pompoenpitten, zonder olie, tot ze 
beginnen te poffen. Haal uit de pan en bewaar 
apart. Bak vervolgens het ontbijtspek 3 - 4
minuten aan elke kant knapperig. Haal uit de 
pan en bewaar apart. 

VENKEL BAKKEN
 Bak vervolgens de venkel in de wok of 
hapjespan en voeg 1 el water per persoon toe. 
Bak in 6 - 8 minuten beetgaar. Breng op smaak 
met peper en zout. 

SALADE MAKEN 
 Maak een dressing in een saladekom 
met de overige olijfolie en de zwarte 
balsamicoazijn. Voeg de cherrytomaten en 
gemengde sla toe en meng met de venkel tot 
een salade. Hak het ontbijtspek grof en strooi 
over de salade.

SERVEREN 
 Breng de aardappelen op smaak met 
zout en peper en garneer met de magere 
yoghurt, pompoenpitten en eventueel het 
venkelloof. Serveer met de salade. 

tTIP
Wil je snel genieten van de gepofte aardappel? 
Kook de aardappel dan eerst 8 -10 minuten en 
verwarm hem daarna kort in de oven.


