
Van tortilla's in Zuid-Amerika tot naan 
in Azië en pita in het Midden-Oosten: 

platbrood is eenvoudig te maken en je komt 
het in verschillende vormen over de hele 

wereld tegen.

PLATBROOD

Kikkererwten

CitroenVerse munt f

Wit platbroodBroccoli f

Verse bladpeterselie  fKnoflookteen

Rundergehakt f

Gemalen korianderGerookt paprikapoeder

Gemalen komijnzaad

De kikkererwt is de kameleon van de peulvruchten: hij zit boordevol eiwitten en voelt zich thuis 
in allerlei soorten gerechten. Onherkenbaar als het hoofdingrediënt in hummus en falafel, maar 
in zijn geheel ook een lekker vullende toevoeging aan salades, curry's, stoofpotjes en soepen. 
Vandaag maak je nog een variant: een stamppot met heerlijk kruidig gehakt.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Kikkererwtenstamppot met kruidig gehakt 
Met citroen en geroosterde broccoli

LactosevrijdTotaal: 30-35 min.7 Door het zomerse weer is er niet 
genoeg bloemkool beschikbaar, je 
ontvangt daarom broccoli. Broccoli 
is familie van de bloemkool en bevat 
veel ijzer en calcium!



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).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Broccoli (g) f 250    500    750    1000    1250    1500    
Wit platbrood (st) 1) 1    2    3    4    5    6    
Knoflookteen (st) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Verse munt 
(blaadjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Citroen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kikkererwten (blik)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gemalen komijnzaad 
(tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    

Gerookt paprikapoeder 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Gemalen koriander (tl) 1    2    3    4    5    6    
Rundergehakt (g) f 120    240    360    440    550    660    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Extra vierge olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3803 / 909 643 / 154 
Vet totaal (g)  49 8
 Waarvan verzadigd (g)  11,0 1,9
Koolhydraten (g)  58 10
 Waarvan suikers (g)  6,9 1,2
Vezels (g)  16 3
Eiwit (g)  50 8
Zout (g)  1,0 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, aardappelstamper en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kikkererwtenstamppot met kruidig gehakt.

IN DE OVEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Snijd  de bloem van de broccoli in kleine 
roosjes en de steel in kleine blokjes.t. Meng 
de broccoli op een bakplaat met bakpapier 
met 1 el olijfolie per persoon, peper en zout 
en rooster 15 – 25 minuten in de oven, of tot 
de broccoli beetgaar is. Schep halverwege 
om. Bak de laatste 3 – 4 minuten het 
platbrood mee.

GROENTEN SNIJDEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd 

fijn. Snijd de blaadjes verse bladpeterselie en 
munt fijn. Pers per persoon 1/4 citroen uit en 
snijd de overige citroen in partjes tt. Giet 
de kikkererwten af, maar vang het vocht op.

 KIKKERERWTEN VERHITTEN
 Voeg de kikkererwten samen met 11/2 el 
kikkererwtenvocht per persoon toe aan een 
pan met deksel. Verwarm de kikkererwten, 
afgedekt, 5 minuten op middelmatig vuur, 
of tot ze goed warm zijn. Voeg in de laatste 
minuut 1/2 tl gemalen komijnzaad per 
persoon toe.

HUMMUS MAKEN
 Stamp de kikkererwten met een 
aardappelstamper tot een puree en meng er 
de extra vierge olijfolie, 1/2 el citroensap per 
persoon en de verse bladpeterselie door. 
Breng op smaak met peper en zout.

tTIP: Snijd de broccoli liever te klein dan te 
groot. Zo is hij sneller gaar en wordt hij extra 
knapperig. De puntjes worden dan wel sneller 
donker, maar een beetje kleur is niet erg, dat 
zorgt juist voor een lekkere nootachtige smaak. 
Pas wel op voor verbranden.

GEHAKT BAKKEN
 Verhit 1/2 el olijfolie per persoon 
in een koekenpan en bak de knoflook 
1  – 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg het 
overige gemalen komijnzaad, het gerookt 
paprikapoeder, de gemalen koriander en 
het rundergehakt toe en bak in 3 – 4 minuten 
los. Breng op smaak met peper en zout. Breek 
ondertussen het platbrood in stukken.

SERVEREN
 Verdeel de kikkererwtenstamppot 
over de borden en garneer met het gekruide 
gehakt en de verse munt. Serveer met de 
geroosterde broccoli en de partjes citroen. 
Gebruik de stukken platbrood om te dippen.
 
 
 

ttTIP: Rol de citroen voor het uitpersen 
even stevig over het aanrechtblad, zo komt er 
meer sap uit.


