
Dit is een klassieke combinatie van aubergine, yoghurt en gra-
naatappelpitten uit het Midden-Oosten. De yoghurt zorgt voor 
een frisse smaak samen met de verse groene kruiden, zoals munt 
en bladpeterselie. Voor nog meer kleur voegen we ook nog paars-
groene pistachenoten toe.

Synera blanco
Synera blanco bevat 
een klein percentage 
moscatel, wat de wijn 
iets bloemigs geeft. 
Lekker bij de granaat-
appelpitjes.
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  bewaar in de koelkast

Parelgerst met friszoete granaatappelpitten
Met kruidenyoghurt, aubergine en spinazie

  Verse munt

 Aubergine

  Verse bladpeterselie

 Pistachenoten

  Volle yoghurt   Spinazie   Granaatappelpitten  Parelgerst

30-35 min

eet binnen 
5 dagen

gemakkelijk

vegetarisch
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Een culinaire vraag tijdens het koken?  
Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232.



1 Bereid de bouillon in een pan met deksel. Voeg de parelgerst toe en 
kook de parelgerst, afgedekt, 25 minuten op laag vuur. Roer regelmatig, 
giet daarna af en laat afgedekt nagaren.

2 Snijd ondertussen de aubergine in blokjes van 1 - 2 cm. Verhit de olijf-
olie in een wok of hapjespan en bak de aubergine 10 - 12 minuten op 
middelhoog vuur. Breng op smaak met peper en zout.

3 Snijd ondertussen de munt en bladpeterselie fijn. Voeg van beide 
kruiden een klein gedeelte toe aan de yoghurt en breng de kruidenyoghurt 
op smaak met peper en zout.

4 Voeg de helft van de spinazie toe aan de aubergine en laat al roerende 
slinken. Scheur de overige spinazie klein en verdeel over de borden.

5 Voeg de parelgerst, extra vierge olijfolie en witte balsamicoazijn 
toe aan de wok of hapjespan.

6 Verdeel het gerecht over de borden. Serveer met de kruidenyoghurt en 
garneer met de overige kruiden, de granaatappelpitten en pistachenoten.

Weetje! Wist je dat er een provincie en stad in Spanje (Granada) 
en een Caraïbisch eiland (Grenada) zijn vernoemd naar de granaatappel? 
In het stadswapen van Granada staat tevens een granaatappel afgebeeld!

*  Zelf toevoegen

Allergenen
1) Gluten 7) Melk/lactose  
8) Noten 
Kan sporen bevatten van 
19) pinda’s, 22) noten,  
23) selderij en 25) sesam.

Benodigdheden
Pan met deksel, wok of 
hapjespan

Ingrediënten 1P 2P 3P 4P 5P 6P
Parelgerst (g) 1) 25) 85 170 250 335 420 500
Aubergine (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse munt (blaadjes) 23) 4 8 12 16 20 24
Verse bladpeterselie (takjes) 23) 3 6 9 12 15 18
Volle yoghurt (g) 7) 19) 22) 50 100 150 200 250 300
Spinazie (g) 23) 50 100 150 200 250 300
Granaatappelpitten (g) 20 40 60 80 100 120
Pistachenoten (g) 8) 19) 22) 10 20 30 40 50 60
Groentebouillon (ml)* 250 500 750 1000 1250 1500
Olijfolie (el)* 1 1 2 2 3 3
Extra vierge olijfolie (el)* 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte balsamicoazijn (tl)* 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* Naar smaak

Voedingswaarden 

Energie kJ / kcal Vetten (g) Waarvan 
verzadigd (g) Koolhydraten (g) Waarvan 

suikers (g) Vezels (g) Eiwitten (g) Zout (g)

Portie * 2339 / 559 23 5,1 78 10,0 19 16 2,5

100 g ** 418 / 100 4 0,9 14 1,8 3 3 0,4

* Per persoon per portie | ** Per 100 gram


