
Gebakken halloumi
met warme aardappelsalade

INGREDIËNTEN BOX 2p

1. Dop de sperziebonen en snijd klein. Was de aardappelen 
(nicola) grondig en snijd in kwarten. Zorg dat de aardappelen 
net onder water staan in een pan met deksel. Breng afgedekt 
aan de kook en kook in 15 minuten gaar. Voeg halverwege de 
sperziebonen toe en kook deze de resterende tijd mee. Giet af 
en laat uitstomen.

2. Snijd de rode peper doormidden, verwijder de zaadlijsten en 
snijd fijn. Spoel de lenteui af, verwijder de onderste cm en snijd 
in fijne ringen. Spoel de basilicum af en scheur klein. Snijd de 
halloumi in plakken. Pers de citroen uit.

3. Meng in een mengkom de mosterd, 1 tl citroensap per 
persoon en peper en zout tot een mosterdsaus. 

4. Verhit de helft van de olijfolie in een wok of hapjespan en bak 
de rode peper 2 minuten. Voeg de aardappelen, sperziebonen 
en de helft van de lenteui toe en bak 3 minuten. Haal daarna van 
het vuur en schep de helft van de basilicum en de mosterdsaus 
door het gerecht.

5. Verhit ondertussen de overige olijfolie in een koekenpan en 
bak de halloumi 3 minuten aan elke kant. Breng op smaak met 
peper en zout.

6. Verdeel de aardappelen en groenten over de borden en 
serveer met de gebakken halloumi. Garneer met de overige 
lenteui en basilicum.

Per portie circa: 730 kcal • 33 g eiwit • 67 g koolhydraten •  
32 g vet (18 g verzadigd, 14 g onverzadigd) • 15 g vezels

VOEDINGSWAARDEN

BEREIDINGSWIJZE

25 - 30 minuten

Pan met deksel • mengkom • wok of hapjespan • koekenpan

BENODIGDhEDEN

Ongebakken lijkt de kaas een beetje op feta. Halloumi smelt pas bij hele hoge temperaturen en is daarom ideaal om te grillen 
of bakken! 

Liever een zoetere mosterdsaus? Roer dan 1 tl honing per persoon door de saus!

Sperziebonen (g) 400

Nicola aardappelen (g) 500

Rode peper ½ 

Lenteui 6

Basilicum (blaadjes) 4

Halloumi (g) 200

Citroen ¼

ZELF TOEVOEGEN 2p
Mosterd (el) 1½ 

Olijfolie (el) 2

Peper & zout Naar smaak

Doseer naar smaak

Halloumi is een goede vleesvervanger. Het is een 
kaassoort die rijk is aan eiwitten. Deze dierlijke 
eiwitten worden ook nog eens beter door het 
lichaam opgenomen dan plantaardige eiwitten.  
Nog meer weten over halloumi? Lees meer op 
onze blog!


