
Je maakt dit gerecht af met een droge 
geitenkaas. Lavila Blanc is tevens een droge 
wijn met aroma's van limoen en lychee met 

een levendige afdronk.

LAVILA BLANC

Gedroogde rozemarijn 
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Deze ovenschotel is er echt eentje voor als het buiten guur, nat en koud is. Heerlijk verwarmend 
en vullend voor voldoende energie. De linzen vormen een verrassende vervanger voor gehakt 
en de belegen geitenkaas zorgt voor extra pit.Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen
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WINTERSE OVENSCHOTEL MET LINZEN
Met wortel en belegen geitenkaas
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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 

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). 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peen (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bleekselderij 
(stengels) 9) f

1 2 3 4 5 6

Agria aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Gedroogde rozemarijn 
(tl)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2

Tomatenpuree (blikje)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Linzen (blik)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Geraspte belegen 
geitenkaas (g) 7) f

50 100 150 200 250 300

Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Melk* een scheutje
Mosterd* (tl) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3255 / 778 494 / 118
Vet totaal (g) 37 6
 Waarvan verzadigd (g) 17,8 2,7
Koolhydraten (g) 72 11
 Waarvan suikers (g) 14,9 2,3
Vezels (g) 19 3
Eiwit (g) 30 5
Zout (g) 2,3 0,3

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 9) Selderij
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel, aardappelstamper en ovenschaal.
Laten we beginnen met het koken van de winterse ovenschotel met linzen.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

kook ruim water in een pan met deksel voor 
de aardappelen. Snipper de rode ui en pers of 
snijd de knoflook fijn. Snijd de peen in blokjes 
van een ½ cm en snijd de bleekselderij in 
dunne halve boogjes. Schil de aardappelen 
(agria) en snijd in grove stukken. 

KOKEN EN BAKKEN
Kook de aardappelen, afgedekt, 

14 – 16 minuten in de pan met deksel. Giet af, 
bewaar een beetje kookvocht en laat zonder 
deksel uitstomen. Verhit ondertussen de 
olijfolie in een wok of hapjespan met deksel 
en fruit de ui en de knoflook 1 minuut op 
middelhoog vuur. 

 LINZEN TOEVOEGEN
 Voeg de peen, de bleekselderij en de 
gedroogde rozemarijn toe aan de wok of 
hapjespan en roerbak 10 – 12 minuten. Bak 
de laatste 2 minuten de tomatenpuree 
mee. Voeg de linzen inclusief hun vocht en 
1 el water per persoon toe en bak, afgedekt, 
5 minuten op middelmatig vuur. Breng op 
smaak met peper en zout. 

PUREE STAMPEN
 Stamp de aardappelen tot een puree met 
een aardappelstamper. Voeg de roomboter 
en een klein scheutje melk toe om het smeuïg 
te maken. Voeg vervolgens de mosterd toe en 
breng op smaak met peper en zout.

IN DE OVEN
 Verdeel het linzenmengsel over de 
ovenschaal, verdeel er de aardappelpuree 
over en strijk de aardappelpuree glad. 
Bestrooi met de geraspte belegen geitenkaas 
en bak de ovenschotel in het midden van 
de oven 8 – 10 minuten, of totdat de kaas 
gesmolten is

RWEETJE
Wist je dat dit gerecht per portie bijna ⅔ van 
de dagelijkse aanbeveling aan vezels bevat?

SERVEREN
 Snijd de verse bladpeterselie grof. 
Bestrooi de ovenschotel met de peterselie en 
verdeel het gerecht over de borden.

QTIP
Deze ovenschotel kun je ook heel goed van 
tevoren maken en later opwarmen. Dek de 
schaal dan af met aluminiumfolie. Plaats de 
schaal 30 minuten in een voorverwarmde 
oven van 200 graden en verwijder de laatste 
10 minuten het aluminiumfolie. 


