
 Synera is gemaakt van tempranillo een een 
beetje cabernet sauvignon. De smaak is vol, 
maar lekker soepel en fruitig. Lekker bij dit 

mediterrane paprikagerecht!

SYNERA TINTO

Feta f

Leccino olijven  
zonder pit f

Pruimtomaat f

Rode puntpaprika fBasmatirijst

KnoflookteenUi

Verse munt f

Gemalen komijnzaadZonnebloem-
pompoenpittenmix

Verse bladpeterselie f

Door de puntpaprika op hoge temperatuur te bakken in de oven, komen de zoete tonen 
extra naar voren. De olijven en de feta zorgen voor een hartig en een friszuur element, de 
zonnebloem- en pompoenpitten voor iets knapperigs.Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen Glutenvrij
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GEVULDE PUNTPAPRIKA MET RIJST EN FETA 
Met olijven en munt

VeggieVTotaal: 40-45 min.9



BEGIN 
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).  

www.hellofresh.nl 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Basmatirijst (g) 50 100 150 200 250 300
Rode puntpaprika 
(st) f

1 2 3 4 5 6

Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pruimtomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Leccino olijven zonder 
pit (g) f

15 30 45 60 75 90

Feta (g)7) f 40 75 100 125 150 175
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Zonnebloem-
pompoenpittenmix 
(g) 19) 22) 25)

15 30 45 60 75 90

Gemalen komijnzaad 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Verse munt 
(blaadjes) 23) f

5 10 15 20 25 30

Olijfolie* (el)   3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2414 / 577 428 / 102
Vet totaal (g) 30 5
 Waarvan verzadigd (g) 9,2 1,6
Koolhydraten (g) 55 10
 Waarvan suikers (g) 13,4 2,4
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 17 3
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met aluminiumfolie en hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de gevulde puntpaprika met rijst en feta.

PAPRIKA VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Kook 250 ml water per persoon in een pan 
met deksel en kook de basmatirijst afgedekt, 
12 – 15 minuten (zie tip). Giet daarna als het 
nodig is af en laat zonder deksel uitstomen. 
Snijd ondertussen de bovenkant van de rode 
puntpaprika en verwijder de zaadlijsten. De 
onderkant van de paprika ga je vullen.

SNIJDEN
Snijd de bovenkant van de paprika in 

blokjes. Leg de onderkant van de paprika op 
een bakplaat met aluminiumfolie, breng op 
smaak met peper en zout en bak 5 minuten 
in de oven. Laat de oven aan. Snipper 
ondertussen de ui en pers of snijd de knoflook 
fijn. Snijd de pruimtomaat in blokjes en 
halveer de olijven. Verkruimel de feta en snijd 
de bladpeterselie fijn.  

 BAKKEN
 Verhit een hapjespan met deksel op 
hoog vuur en rooster de zonnebloem-
pompoenpittenmix, zonder olie, goudbruin. 
Haal uit de pan en bewaar apart.  Verhit de 
olijfolie in dezelfde hapjespan en bak de 
knoflook, ui en blokjes paprika 3 minuten 
op middelhoog vuur. Voeg de komijn en de 
blokjes tomaat toe en bak nog 3 minuten.  

PAPRIKA VULLEN
 Voeg de gekookte rijst toe aan de 
hapjespan en verhit nog 1 minuut. Meng de 
olijven, de pittenmix, de feta en de peterselie 
door de rijst en breng op smaak met peper en 
zout. Vul de puntpaprika met een deel van het 
rijstmengsel (zie tip).

tTIP
Je krijgt bij dit recept meer rijst dan je 
gebruikt. Weeg de rijst dus even af voordat je 
hem gebruikt. Let je niet op je calorie-inname? 
Gebruik dan alle rijst.

PAPRIKA AFBAKKEN
 Leg de puntpaprika weer terug op de 
bakplaat met aluminiumfolie en bak de 
puntpaprika nog 15 minuten in de oven. Snijd 
ondertussen de blaadjes munt in reepjes. 
Doe 2 minuten voor het einde van de oventijd 
van de paprika het deksel op de hapjespan en 
verwarm het overige rijstmengsel op laag vuur.
 

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de borden en leg de 
puntpaprika erop. Bestrooi met de munt.

tTIP
Geen zin of tijd om de puntpaprika te vullen? 
Dan kun je hem ook 20 minuten in de oven 
bakken en daarna in reepjes snijden. Gebruik 
de reepjes vervolgens om het gerecht 
te garneren.


