
Synera blanco is de perfecte wijn bij dit 
gerecht. Licht, fris en fruitig met iets 

bloemige tonen, die goed passen bij de 
geurige passievrucht.

SYNERA BLANCO

Passievrucht 

Amandelen Ui

Mix van bloemkool 
en bataat 

Zeebaarsfilet 
met vel

KnoflookteenPeen 

Nicola aardappelen

Dit gerecht is een explosie van smaken! De passievrucht geeft een verrassende friszure smaak 
aan de zeebaars, bataat en bloemkool. Het gerecht is gemakkelijk van tevoren te bereiden, 
daarna zet je het een tijdje in de oven.Gemakkelijk
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Totaal: 30–35 min.7

ZEEBAARSFILET MET PASSIEVRUCHT 
Met geroosterde groenten
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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 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
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aardappelen (nicola) 
(g) 150          300 450 600 750 900

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Peen f(g) 125 250 375 500 625 750
Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Amandelen  (g) 
8) 19) 22) 10 20 30 40 50 60

Mix van bloemkool en 
bataat f (g) 23) 200 400 600 800 1000 1200

Zeebaarsfilet met vel f 
(100g) 4) 1 2 3 4 5 6

Passievrucht (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Olijfolie* (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Extra vierge olijfolie* naar smaak

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2197 / 525 350 / 84
Vetten (g) 17 3
 Verzadigd (g) 2,6 0,4
Koolhydraten (g) 53 8
 Waarvan suikers (g) 15,7 2,5
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 33 5
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

4) Vis 8) Noten Kan sporen bevatten van:  19) pinda’s  22) noten 
en 23) selderij.

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier. 
Laten we beginnen met het koken van de zeebaarsfilet met passievrucht.

VERWARMEN EN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil 

of was de aardappelen (nicola) grondig en 
snijd in blokjes van 1 - 2 cm.

 SNIJD DE SMAAKMAKERS
 of pers de knoflook fijn en de peen in 
halve plakken. Snijd de ui in parten en hak de 
amandelen grof.

NAAR BAKPLAAT
Verdeel vervolgens de aardappelen, 

knoflook, ui, peen en de mix van bloemkool 
en bataat over een bakplaat met bakpapier, 
besprenkel met olijfolie en breng op smaak 
met peper en zout. Bak 25 minuten in de oven 
of totdat de groenten goudbruin kleuren. Leg 
de laatste 8 minuten de zeebaarsfilet, met 
de velkant omhoog, en de amandelen op 
de groenten.

VRUCHTVLEES PASSIEVRUCHT
Snijd ondertussen de passievrucht 

doormidden, lepel het vruchtvlees eruit en 
bewaar apart.

tTIP
Een passievrucht is rijp als de huid gerimpeld 
is. Is de huid nog glad? Leg de passievrucht in 
de fruitmand om te rijpen! Ookal is de huid 
niet gerimpeld, dan kun je de passievrucht 
gewoon eten. Het wordt alleen nog 
maar zoeter.

VOOR DE OVEN
Besprenkel de geroosterde groenten en 

de zeebaarsfilet met extra vierge olijfolie en 
bestrooi met peper en zout naar smaak. 

VOOR SERVEREN
Verdeel de aardappelen en geroosterde 

groenten over de borden, serveer met de 
zeebaarsfilet en garneer met het vruchtvlees 
van de passievrucht.


