
 Dit is een spannend gerecht vanwege 
de combinatie van de pittige én romige 

smaken in de harissa-yoghurt. Deze 
soepele lichtkruidige Spanjaard maakt het 

helemaal af. 

ROQUETA TINTO

Kikkererwten

Rode paprikaRode ui

Broccoli fHarissa f

ParelgerstYoghurt f

Gezouten amandelen

Dit is een voedzame maaltijd met veel bite van vezelrijke parelgerst. De harissa-yoghurt zorgt 
voor een kruidige smaak. Wees zuinig met de harissa en voeg eventueel na het proeven meer 
harissa toe, hij is namelijk vrij pittig!Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*
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PARELGERST MET BROCCOLI 
Met kikkererwten en amandelen

VegetarischVTotaal: 30-35 min.7
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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.  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Harissa (tl) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Parelgerst (g) 1) 25) 85 170 250 335 420 500
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Broccoli (g) f 150 300 450 600 750 900
Rode paprika (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kikkererwten (pot)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Yoghurt (g) 7) 19) 22) f 50 100 150 200 250 300
Gezouten amandelen
(g) 5) 8) 22) 20 40 60 80 100 120

Groentebouillon* (ml) 225 450 675 900 1125 1350
Olijfolie* (el) 1 1 2 2 3 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3125 / 747 406 / 97
Vet totaal (g) 29 4
 Waarvan verzadigd (g) 5,3 1
Koolhydraten (g) 95 12
 Waarvan verzadigd (g) 11,3 1
Vezels (g) 30 4
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 3,4 0

ALLERGENEN

1) Gluten 5) Pinda’s 7) Lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van:  19) pinda’s  22) noten  25) sesam  

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel en kom. 
Laten we beginnen met het koken van de parelgerst met broccoli.

PARELGERST KOKEN
Bereid de bouillon met ¼ tl harissa 

per persoon in een pan met deksel. Voeg 
de parelgerst toe en kook de parelgerst, 
afgedekt, 25 minuten. Roer tussendoor 
regelmatig over de bodem om aanbranden te 
voorkomen. Giet daarna af en laat uitstomen.

GROENTEN SNIJDEN
Snipper ondertussen de rode ui. Snijd de 

bloem van de broccoli in roosjes en de steel in 
blokjes. Snijd de paprika in blokjes.  

 BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 
met deksel en bak de rode ui en broccoli 
1 minuut op middelhoog vuur. Voeg de 
kikkererwten, inclusief het vocht, toe en bak, 
afgedekt, 8 minuten op middellaag vuur. Voeg 
halverwege de paprika toe. Laat eventueel 
langer bakken totdat de groenten de gewenste 
garing hebben. 

 SAUS MAKEN
 Meng ondertussen in een kom de yoghurt 
met ¼ tl harissa per persoon. Proef de saus en 
voeg eventueel extra harissa toe om de saus 
meer pit te geven. Hak de amandelen grof. 

 OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de parelgerst bij de groenten met 
1 el harissa-yoghurt per persoon en breng op 
smaak met peper en zout. 

 SERVEREN
  Verdeel de parelgerst over de borden. 
Garneer de maaltijd met de overige harissa-
yoghurt en de amandelen.

tTIP
Wil je het gerecht extra smaak en bite geven? 
Snipper dan ¼ rode ui per persoon heel fijn en 
voeg dit tegelijk met de parelgerst vlak voor 
het opdienen aan de groenten toe. De overige 
rode ui kun je met de broccoli meebakken.


