
Deze wijn komt uit het zuidwesten van 
Frankrijk en is gemaakt van merlot, die de 

wijn soepel en rond maakt. Het is een zachte 
wijn met een dieprode kleur, een lichte 

kruidigheid en aroma’s van bosaardbeitjes 
en kersen.

L'AURÉOLE ROUGE

Little gem fCranberry-pittenmix

Rode uiKrieltjes

Kipfilethaasjes fElstar appel

Cranberry's komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Deze zure rode bessen worden vaak 
gedroogd gegeten, zo zijn ze zoeter van smaak. Samen met de friszoete appel maken ze dit 
gerecht een favoriet bij jong en oud. Je serveert er een salade van little gem bij - een kleine, 
stevige slasoort die lekker knapperig is en fris van smaak.

Gemakkelijk Glutenvrij 

Eet binnen 3 dagen Family
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Kipfilethaasjes met appel en cranberry's 
Met krieltjes en little gem

Quick & EasyrTotaal: 25 min.5
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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 
www.hellofresh.be
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Elstar appel (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kipfilethaasjes (g) f 120 240 360 480 600 720
Cranberry-pittenmix (g) 
19) 22) 25) 20    40 60    80 100    120

Little gem (krop)  f 1    2 3    4 5    6
Olijfolie* (el) 1    2    3    4 5    6
Extra vierge olijfolie* (el) 1    2 3    4 5    6
Witte balsamicoazijn* 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Mosterd* (tl) 1 2 3 4 5 6
Honing* (tl) 1 2 3 4 5 6
Roomboter* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3619 / 865 591 / 141
Vet totaal (g) 47 8
 Waarvan verzadigd (g) 10,8 1,8
Koolhydraten (g) 70 11
 Waarvan suikers (g) 20,2 3,3
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 35 6
Zout (g) 0,5 0,1

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, hapjespan en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de kipfilethaasjes met appel, cranberry's en pitten.

KRIELTJES KOKEN
Halveer de krieltjes en snijd eventuele 

grotere in kwarten. Zorg dat de krieltjes net 
onder water staan in een pan met deksel en 
kook, afgedekt, in 12 – 15 minuten gaar. Giet af 
en laat zonder deksel uitstomen.

SNIJDEN
Snijd ondertussen de rode ui in halve 

ringen. Snijd de appel in kwarten, verwijder 
het klokhuis en snijd in blokjes.

KIP BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een hapjespan en 
bak de kipfilethaasjes en de rode ui 4 – 
5 minuten op middelhoog vuur. Voeg de appel 
en de cranberry-pittenmix toe en bak nog 3 – 
4 minuten.

DRESSING MAKEN
 Maak ondertussen in een kleine kom een 
dressing van de extra vierge olijfolie, witte 
balsamicoazijn, mosterd en honing. Breng op 
smaak met peper en zout. 

OP SMAAK BRENGEN
 Meng de roomboter door de krieltjes en 
breng op smaak met peper en zout. Snijd de 
little gem in dunne reepjes.

SERVEREN
 Verdeel de little gem over de borden en 
besprenkel met de honing-mosterddressing. 
Serveer met de krieltjes en de kipfilethaasjes. 


