
Aan smaak geen gebrek met deze kipshoarma: onze slager heeft het vast voor je op smaak 
gebracht met onder andere piment, cayenne, gemalen koriander, paprikpapoeder en kaneel. 
Samen met de makkelijke couscoussalade zet jij daardoor vliegensvlug een lekkere maaltijd 
op tafel.

Komkommers bestaan voor maar liefst 96% 
uit water. 

KOMKOMMER

Supersimpel Lactosevrij

Eet binnen 3 dagen

- d

§

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Komkommer f

Tomaat fPitabroodjes

Mayonaise fKnoflookteen

KipshoarmafVolkoren couscous

Slamix fVersie bladpeterselie f

verse munt f

Kipshoarma met couscoussalade 
Met pitabroodjes en knoflooksaus



BEGIN 
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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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3 SNIJDEN
• Snijd ondertussen de tomaat en de komkommer in blokjes. 
• Hak de muntblaadjes en bladpeterselie grof. 
• Meng de tomaat, komkommer, munt en bladpeterselie 

door de couscous en breng op smaak met peper en zout. 
 

tTIP: Je kunt de couscous afdekken met een bord of met 
plasticfolie. Zorg wel dat je de folie strak over de kom trekt 
zodat er geen lucht bij kan.

4 SERVEREN 
• Verdeel de pita's over de borden.
• Laat iedereen zelf de pita's vullen met de kipshoarma, de 

slamix en de knoflooksaus.
• Serveer met de couscoussalade.

1 VOORBEREIDEN
• Verwarm de oven voor op 200 graden of gebruik een 

broodrooster om de pita's te verwarmen.
• Bereid de bouillon.
• Pers de knoflook of snijd fijn en meng door de 

mayonaise L.
• Doe de couscous in een kom, giet de bouillon erover, dek af 

en laat 10 minuten wellen t. 

2 KIPSHOARMA BAKKEN
• Verhit ondertussen de zonnebloemolie in een koekenpan op 

middelmatig vuur. 
• Bak de kipshoarma in 6 – 8 minuten gaar. 
• Bak ondertussen de pita's 3 – 4 minuten in de oven of 

verwarm ze in een broodrooster.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Mayonaise (g) 3) 10) 19) 22) f 25    50 75    100 125    150
Volkoren couscous (g) 1) 40 80 120 160 200 240
Kipshoarma (g) f 100 200 300 400 500 600
Pita's (st) 1) 2    4 6    8 10    12
Tomaat (st) f 1    1 2    2 3    3
Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse munt (blaadjes) 23) f 5 10 15 20 25 30
Verse bladpeterselie (takjes) 23) f 3 6 9 12 15 18
Slamix (g) 23) f 50    100 150    200 250    300
Groentebouillon* (ml) 100    200    300    400    500    600    
Zonnebloemolie* (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) 3770 / 901 619 / 148
Vetten (g) 38 6
 Waarvan verzadigd (g) 6,1 1,0
Koolhydraten (g) 101 17
 Waarvan suikers (g) 7,4 1,2
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 36 6
Zout (g) 2,7 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Daarom adviseren we minder 
mayonaise te gebruiken dan je krijgt. Wil je toch meer saus en 
let jij niet op je calorie-inname? Gebruik dan alle mayonaise. 

BENODIGDHEDEN: Kom en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de  kipshoarma met couscoussalade


