
Synera is een volle, lichtkruidige rode 
wijn die niet alleen perfect aansluit bij de 
kip, maar ook lekker soepel smaakt bij de 

overige ingrediënten.

SYNERA TINTO

Knoflookteen

Kippendij fGemalen korianderzaad

KaneelBataat

KomijnPaprikapoeder

Volle yoghurt f

NaanbroodMini-romatrostomaten

Groene paprika

Je maakt voor dit gerecht een eigen kruidenmengsel. Hiermee kruid je de kip zelf en geef je de 
groenten en bataat uit de oven extra smaak. Deze kruiden zijn heerlijk met de frisse yoghurt en 
het naanbrood. Tip: vul het naanbrood met wat groenten en een schepje yoghurt.Gemakkelijk
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KRUIDIGE KIPPENDIJ MET GROENTEN UIT DE OVEN EN YOGHURT 
Met warm naanbrood

Totaal: 40-45 min.9
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INGREDIËNTEN

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze sociale 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.  
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www.hellofresh.be
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bataat (g) 150 300 450 600 750 900
Kaneel (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Komijn (tl) 1 2 3 4 5 6
Gemalen koriander-
zaad (tl) 1 2 3 4 5 6

Kippendij (st) f 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st) ½ 1 1 2 2 2
Groene paprika (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Mini-romatrostomaten 
(g) 125 250 375 500 625 750

Naanbrood 
(st) 1) 6) 7) 11) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Volle yoghurt 
(g) 7) 19) 22) f

50 100 150 200 250 300

Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* Naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3510 / 839 543 / 130
Vet totaal (g) 41 6
 Waarvan verzadigd (g) 9,4 1,5
Koolhydraten (g) 70 11
 Waarvan suikers (g) 14,5 2,2
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 44 7
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten  6) Soja  7) Melk/lactose  11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's  22) Noten

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kom, wok of hapjespan met deksel en ovenschaal.    
Laten we beginnen met het koken van de kruidige kippendij met groenten uit de oven en yoghurt.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden en 

kook 300 ml water per persoon in een pan met 
deksel voor de bataat. Schil ondertussen de 
bataat, snijd in plakken van 1 cm en kook de 
bataat, afgedekt, 8 minuten in de pan met 
deksel. Giet daarna af en laat zonder deksel 
uitstomen.     
   
      
  
    

 KIP VOORBEREIDEN 
Meng ondertussen de kaneel, 

paprikapoeder, komijn en gemalen 
korianderzaad in een kom. Snijd de kippendij 
op 2 plekken in tot op het bot en wrijf de 
kippendij in met de helft van de olijfolie en de 
helft van het kruidenmengsel. 

PAPRIKA SNIJDEN
 Verhit een wok of hapjespan met deksel 
en bak de kippendij 2 minuten aan elke kant 
op hoog vuur. Draai het vuur laag, voeg 1 el 
water per persoon toe en bak de kippendij, 
afgedekt, 20 - 25 minuten. Keer regelmatig om. 
Snijd of pers ondertussen de knoflook fijn en 
snijd de paprika in smalle repen.   
     
      
  
 

GROENTE IN DE OVEN 
Meng de bataat, knoflook, paprika en 

mini-romatrostomaatjes met de overige 
olijfolie op een ovenschaal en bestrooi met 
het overige kruidenmengsel, peper en zout. 
Bak vervolgens de bataat en de groenten 12 - 
15 minuten in de oven.

 NAANBROOD IN DE OVEN
Besprenkel het naanbrood met water 

en zet het naanbrood 3 - 4 minuten bij de 
groenten in de oven.

SERVEREN 
Verdeel de bataat en groenten over de 

borden. Serveer met de kruidige kippendij en 
het naanbrood en garneer met de yoghurt.

 

tTIP
Heb je nog wat kruiden over? Meng ze door 
de yoghurt. Dat smaak heerlijk bij de bataat, 
groenten en kip!


