
Deze lentestamppot heeft zowel een frisse 
als romige smaak. Hetzelfde geldt voor deze 

Catalaanse witte wijn.

ROQUETA BLANCO

Kruidenkaasblokjes fMediterraan  
gekruide 

kippendijreepjes f

Bloemkool fDoré aardappelen

Tuinkers fMais

Deze snelle stamppot met een twist bevat niet alleen aardappelen en bloemkool, maar ook 
zoete maiskorrels. Het gerecht is extra rijk door de kaasblokjes die er deels doorheen gaan en de 
smaakvolle kippendijreepjes en tuinkers die je erbij serveert.Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij
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LENTESTAMPPOT MET KIP 
Met mais en frisse tuinkers

OriginalTotaal: 25-30 min.6
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GOED

1 – 6 PERSONEN

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.  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 17 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Doré aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200
Bloemkool (g) f 175 350 525 700 875 1050
Mais (pot)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Tuinkers (el) f 1 2 3 4 5 6
Kippendijreepjes, 
mediterraan gekruid 
(g)f

110 220 330 440 550 660

Kruidenkaasblokjes (g) 
7) f

25 50 75 100 125 150

Olijfolie* (el) 1 1 2 2 3 3
Roomboter* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Melk* Scheutje
Mosterd* (tl) 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) 2908 / 965 474 / 113
Vet totaal (g) 35 6
 Waarvan verzadigd (g) 13,5 2,2
Koolhydraten (g) 53 9
 Waarvan suikers (g) 10,7 1,7
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 36 36
Zout (g) 1,2 1,2

ALLERGENEN

7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Grote pan met deksel, koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de lentestamppot met kip.

AARDAPPELEN KOKEN
Schil of was de aardappelen (doré) 

grondig en snijd in gelijke stukken. Zorg dat 
de aardappelen net onder water staan in 
een grote pan met deksel. Breng afgedekt 
aan de kook en kook de aardappelen in 
12 - 15 minuten gaar. Giet daarna af, bewaar 
een klein beetje kookvocht en laat met 
deksel staan.

GROENTEN VOORBEREIDEN
Snijd ondertussen de bloem van de 

bloemkool in roosjes en de steel in blokjes.  
Kook de bloemkool na 5 minuten mee met de 
aardappelen. Giet de pot met mais af en knip 
de tuinkers los.

 KIP BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
koekenpan en bak de kippendijreepjes en de 
mais 10 minuten op middelhoog vuur. Breng 
op smaak met peper en zout.

STAMPEN
 Stamp de aardappelen en 
bloemkool tot een grove stamppot met 
een aardappelstamper. 

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de roomboter en een klein 
scheutje melk of kookvocht toe om de 
stamppot nog smeuïger te maken. Voeg 
vervolgens het grootste deel van de mosterd, 
kruidenkaasblokjes en tuinkers toe en breng 
op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden. 
Verdeel de kippendijreepjes en mais over de 
stamppot en garneer met de overige tuinkers.

tTIP
Zijn er kaasliefhebbers in huis, dan kun je 
ook een deel van kruidenkaasblokjes over de 
stamppot garneren! 


