
Pilav bevat meestal een klein zoetje en vraagt  
daarmee dus om een enigszins ronde witte 

wijn, zoals deze Cabriz uit het Portugese Dão.

CABRIZ BRANCO

Labne f

Falafelballetjes f

PandanrijstKnoflookteen

Groentemix van 
knolselderij, snijbonen 

en rode ui f

Amandelschaafsel

Pilav is een (bij)gerecht uit het Midden-Oosten, dat meestal uit rijst bestaat die eerst in olie 
wordt gefruit en vervolgens door het toevoegen van bouillon gaar wordt gesmoord. Deze pilav 
maak je met een groentemix van rode ui, knolselderij en snijbonen, falafel en labne.Gemakkelijk

VegetarischEet binnen 3 dagen

Quick & Easy*
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Q

RIJSTPILAV MET FALAFELBALLETJES EN KNOLSELDERIJ 
Met snijbonen en amandelen

OriginalGTotaal: 20-25 min.5



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 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 14 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Pandanrijst (g) 60 120 180 240 300 360
Amandelschaafsel 
(g) 8) 19) 22) 5 10 15 20 25 30

Groentemix van 
knolselderij, snijbonen 
en rode ui (g) 9) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Falafelballetjes 
(g) 1) 19) 22) f

125 250 375 500 625 750

Labne (g) 7) 19) 22) f 30 60 90 120 150 180
Olijfolie* (el) 2 2 3 3 4 4
Peper & zout* Naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3213 / 768 578 / 138
Vet totaal (g) 34 6
 Waarvan verzadigd (g) 5,4 1,0
Koolhydraten (g) 88 16
 Waarvan suikers (g) 12,1 2,2
Vezels (g) 16 3
Eiwit (g) 20 4
Zout (g) 2,0 0,4

ALLERGENEN 1) Gluten  7) Melk/lactose  8) Noten  9) Selderij

Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's  22) Noten  23) selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel en koekenpan    
Laten we beginnen met het koken van de rijstpilav met falafelballetjes en knolselderij.

WATER KOKEN 
Kook 200 ml water per persoon in een 

pan met deksel voor de rijst. Snijd of pers de 
knoflook fijn.      
   
      
  
      
  
      
  

 RIJST KOKEN  
Kook de rijst in de pan met deksel, 

afgedekt, 8 - 10 minuten. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen.    
    
      
  
      
  
      

  

 ROOSTEREN
Verhit ondertussen een wok of 

hapjespan op hoog vuur en rooster het 
amandelschaafsel, zonder olie, goudbruin. 
Haal uit de pan en bewaar apart.   
     
      
  
      
  
      
  

 GROENTEN BAKKEN 
Verhit de helft van de olijfolie in dezelfde 

wok of hapjespan en fruit de knoflook 
2 minuten op middellaag vuur. Voeg de 
groentemix van knolselderij, snijbonen 
en rode ui toe en bak 6 - 7 minuten op 
middelhoog vuur. Schep regelmatig om.  
      

      
  
     

 FALAFEL BAKKEN 
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een koekenpan en bak de falafelballetjes in  
5 - 6 minuten rondom goudbruin. Voeg de rijst 
toe aan de groenten in de wok of hapjespan, 
verhit nog 2 minuten op hoog vuur en breng de 
rijstpilav op smaak met peper en zout.  
      

 
     

RWEETJE
Je gebruikt minder rijst dan er in het zakje zit. 

 SERVEREN 
Verdeel de rijstpilav over de borden en 

serveer met de falafelballetjes en labne. 
Garneer met het amandelschaafsel.   
     
      
  
 

tTIP
Houd je van pit en heb je cayennepeper of 
chilipeper in huis? Roer dan een snufje peper 
door de labne. De romige labne smaakt goed 
met de pittige pepers.


