
30 min Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen
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+ Veel handelingen

Vandaag staat er een typisch Zuid-Amerikaans gerecht op het menu: steak met chimichurri. 
Chimichurri is een kruidige saus die in Argentinië en Uruguay veel wordt gegeten bij gegrild vlees. Je 
maakt deze smaakvolle saus gemakkelijk zelf van onder andere groene peper, sjalot, knoflook en 
verschillende kruiden.

RUMPSTEAK MET CHIMICHURRI 
MET ROSEVAL AARDAPPELEN, KASTANJECHAMPIGNONS EN SALADE

Verse bladpeterselie & 
koriander f

SjalotGroene peper f

Kastanjechampignons 
f

Roseval aardappelen

KnoflookteenGele cherrytomaten f

Mayonaise fGezouten amandelen

Rucola fRumpsteak f

Verse oregano f



BEGIN 
GOED
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh
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STEAK BAKKEN
 Dep de rumpsteak droog met 
keukenpapier. Verhit de overige boter in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
rumpsteak 1 – 3 minuten per kant. Breng 
op smaak met peper en zout. Haal uit de 
pan en laat rusten onder aluminiumfolie. 
Zet de pan terug op het vuur en voeg de 
kastanjechampignons en de overige 
knoflook toe. Breng op smaak met peper en 
zout en bak 4 – 5 minuten. Blus daarna af met 
1 tl zwarte balsamicoazijn per persoon.

SALADE MAKEN
  Meng ondertussen in een saladekom 
de extra vierge olijfolie, de overige zwarte 
balsamicoazijn en peper en zout naar smaak 
tot een dressing. Voeg de rucola, de gele 
cherrytomaten en de amandelen toe en 
meng goed. Snijd de rumpsteak in plakken.

SERVEREN
 Verdeel de rumpsteak over de borden. 
Verdeel ook de champignons, de salade en de 
roseval aardappelen over de borden. Garneer 
de rumpsteak en de champignons met 11/2 el 
chimichurri per persoon en serveer met de 
mayonaise. Verdeel de overige chimichurri 
over de champignons.

ttTIP: Heb je een keukenmachine? 
Gebruik deze dan om de chimichurri in 
te maken.

SNIJDEN EN BAKKEN
Was de aardappelen grondig en snijd 

in parten. Verhit de helft van de roomboter 
in een hapjespan of koekenpan en bak 
de aardappelpartjes 20 – 23 minuten op 
middelhoog vuur, of tot ze goudbruin en 
krokant zijn t. Schep regelmatig om.

SNIJDEN
Snijd ondertussen de champignons in 

kwarten. Halveer de gele cherrytomaten. Pers 
de knoflook of snijd fijn.

tTIP: Wil je de aardappelen bruiner gebakken 
hebben? Bak de aardappelen dan  
25 – 35 minuten, afgedekt, op middelhoog vuur. 
Haal na 20 minuten het deksel van de pan. 
Schep regelmatig om en breng op smaak met 
zout en peper.

CHIMICHURRI MAKEN
 Verwijder de zaadlijsten van de groene 
peper. Snijd de sjalot, de groene peper en de 
verse bladpeterselie, koriander en oregano 
zeer fijn tt. Voeg toe aan een kleine kom en 
meng met de olijfolie, de helft van de zwarte 
balsamicoazijn, de helft van de knoflook en 
peper en zout naar smaak.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Roseval aardappelen 
(g)

300 600 900 1200 1500 1800

Kastanjechampignons 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Gele cherrytomaten 
(g) f

60 125 180 250 305 375

Knoflookteen (st) 2 4 6 8 10 12
Groene peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Sjalot (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse bladpeterselie & 
koriander (g) f

5 10 15 20 25 30

Verse oregano (g) f 3 5 8 10 13 15
Rumpsteak (st) f 1 2 3 4 5 6
Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Gezouten amandelen 
(g) 5) 8) 25) 20 40 60 80 100 120

Mayonaise 
(g) 3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn 
(el)

1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4469 / 1068 591 / 141
Vetten (g) 65 9
 Waarvan verzadigd (g) 14,2 1,9
Koolhydraten (g) 69 9
 Waarvan suikers (g) 9,3 1,2
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 45 6
Zout (g) 0,5 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren 5) Pinda's 8) Noten 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij  
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, saladekom, kleine kom, keukenpapier, aluminiumfolie en hapjespan of koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de rumpsteak met chimichurri.


