
L'Auréole is een lekker fruitige wijn 
met een soepele smaak. Lekker bij 

deze maaltijdsalade.

AURÉOLE ROUGE

Amandelen

Feta fZongedroogde tomaten f

RegenboogkrieltjesGele biet

Veldsla fGedroogde tijm

Wist jij dat een krieltje eigenlijk gewoon een normale aardappel is? Ze zijn klein gebleven door 
kou, vroege oogst of een plaag. Telers kunnen deze niet meer als gewone aardappel verkopen, 
omdat ze een verkeerde maatvoering hebben. Zo is het krieltje ontstaan!Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen  
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SALADE VAN REGENBOOGKRIELTJES, GELE BIET EN FETA 
Met zongedroogde tomaatjes en amandelen

Original GTotaal: 40–45 min.9
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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
Gele biet (g) 100 200 300 400 500 600
Regenboogkrieltjes (g) 200 400 600 800 1000 1200
Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Veldsla (g) 23) f 40 80 120 160 200 240
Zongedroogde tomaten 
(g) f

30 60 90 120 150 180

Feta (g) 7) f 40 75 100 125 150 175
Amandelen (g) 8) 19) 22) 10 20 30 40 50 60
Olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Zwarte balsamicoazijn* 
(el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2498 / 597 574 / 137
Vet totaal (g) 31 7
 Waarvan verzadigd (g) 8,8 2,0
Koolhydraten (g) 55 13
 Waarvan suikers (g) 14,3 3,3
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 17 4
Zout (g) 1,8 0,4

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda’s 22) (Andere) noten 
23) Selderij  

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, ovenschaal  en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de salade van regenboogkrieltjes, gele biet en feta

BIET SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Schil de gele biet en snijd in blokjes van ½ cm. 
Zorg dat de gele biet net onder water staat 
in een pan met deksel en kook, afgedekt, in 
10 – 12 minuten beetgaar. Giet af en spoel kort 
af onder koud water.

BIET EN KRIELTJES BAKKEN
Was ondertussen de krieltjes, halveer en 

snijd de eventuele grote krieltjes in kwarten. 
Verdeel de krieltjes met de tijm en de gele 
biet over een ovenschaal en meng met de 
olijfolie. Breng op smaak met peper en zout 
en bak 25 – 30 minuten in de oven of dat ze 
goudbruin en gaar zijn.

SALADE MAKEN
Scheur ondertussen de veldsla klein. 

Snijd de zongedroogde tomaten klein.  Meng 
de veldsla met de zongedroogde tomaten in 
een saladekom.

AMANDELEN HAKKEN
Verkruimel de feta en hak de 

amandelen grof.

OP SMAAK BRENGEN
Voeg de feta, krieltjes en gele biet toe 

aan de salade. Breng op smaak met de extra 
vierge olijfolie, de zwarte balsamicoazijn, 
peper en zout (zie tip).

tTIP: Wil je graag een zoete dressing bij 
dit gerecht? Meng dan per persoon 1 el extra 
vierge olijfolie met 1 tl mosterd, 1 tl honing, 1 tl 
zwarte balsamicoazijn, peper en zout en schep 
deze dressing door de salade.

SERVEREN
Verdeel het gerecht over de borden en 

garneer met de amandelen.

RWEETJE: De regenboogkrieltjes bestaan 
uit verschillende aardappelrassen die een 
vrolijk palet op je bord vormen. De teler weet 
pas welke rassen het gaan worden wanneer 
hij zijn aardappelen gaat oogsten. Dan ziet hij 
welke aardappelen hij krieltjes mag noemen 
en wordt de mix gemaakt.


