
Bij merguezworstjes smaakt deze lekker 
volle, maar soepele Zuid-Franse blend met 

rood fruit en mediterrane kruiden opperbest.

MASAN ROUGE

Paprikapoeder

KarwijzaadLente-ui f

Rundermerguezworstjes 
f

Parelgerst

CourgetteGele paprika

In dit gerecht zitten veel ingrediënten die we kennen uit de Midden-Oosterse keuken, zoals 
parelgerst, karwijzaad en merguezworstjes. Deze pittige worstjes zijn gekruid met foelie, 
peterselie en laurier, heerlijk in combinatie met groenten zoals gele paprika en courgette.Gemakkelijk Lactosevrij

Eet binnen 5 dagen
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PARELGERST MET KRUIDIGE MERGUEZWORSTJES 
Met karwijzaad, gele paprika en courgette

OriginalGTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Parelgerst (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Rundermerguezworstjes 
(60 g) f

2 4 6 8 10 12

Gele paprika (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lente-ui (st) f 2 4 6 8 10 12
Karwijzaad (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillon* (ml) 225 450 675 900 1125 1350
Olijfolie* (el)  1/2 1 1 1 11/2 11/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3067 / 733 451 / 108
Vet totaal (g) 28 4
 Waarvan verzadigd (g) 9,6 1,4
Koolhydraten (g) 79 12
 Waarvan suikers (g) 8,5 1,3
Vezels (g) 18 3
Eiwit (g) 14 2
Zout (g) 2,5 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de parelgerst met kruidige merguezworstjes.

PARELGERST KOKEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel 

voor de parelgerst. Voeg de parelgerst toe 
en kook, afgedekt, in 25 minuten droog. Roer 
tussendoor goed over de bodem van de pan 
om aanbranden te voorkomen. 

WORSTJES BAKKEN
Prik ondertussen de merguezworstjes 

met een scherp mesje 3 keer in. Verhit de 
olijfolie in een wok of hapjespan en bak 
de merguezworstjes in 6 minuten op 
middelhoog vuur rondom bruin. Zet het 
vuur uit, haal uit de pan en bewaar ingepakt 
in aluminiumfolie. 

 GROENTEN SNIJDEN
 Snijd ondertussen de gele paprika in 
smalle repen. Halveer de courgette in de 
lengte en snijd vervolgens in dunne halve 
plakken. Snijd de lente-ui in fijne ringen. 

GROENTEN BAKKEN
 Zet de wok of hapjespan met het 
bakvet van de merguezworstjes terug 
op middelhoog vuur. Voeg de paprika, 
de courgette, het karwijzaad en het 
paprikapoeder toe en bak 5 minuten (zie tip). 

PARELGERST MENGEN
 Voeg de parelgerst en ¾ van de lente-ui 
toe aan de wok of hapjespan met groenten. 
Leg de merguezworstjes ertussen en laat nog 
2 – 3 minuten doorgaren op laag vuur. Breng 
op smaak met peper en zout. 

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
garneer met de overige lente-ui.

tTIP
Karwijzaad heeft een heerlijke, maar vrij 
uitgesproken smaak. Eten er kinderen mee? 
Laat ze er dan eerst aan ruiken. Twijfel je of het 
in de smaak valt? Laat het dan achterwege, het 
gerecht is ook heerlijk zonder karwijzaad. Meer 
karwijzaad toevoegen kan ook: er zit meer dan 
genoeg bij dit gerecht.


