JAMIES KIPSPIESJES
MET BULGURSALADE &
CITROENYOGHURT

met
Het koken wordt je
makkelijk gemaakt met HelloFresh

Spiesjes van malse kip met citroenyoghurt en gehakte nootjes om te
dippen zijn niet alleen leuk, maar ook ontzettend lekker. Borstfilet is het magerste
deel van de kip, maar bevat ook veel fosfor, wat goed is om je tanden en botten sterk
te houden. In combinatie met de bulgursalade met verse peterselie, rijpe tomaatjes
en citroensap, zet je hiermee een soort Libanese mezze op tafel. Je prikkers moeten
wel in je koekenpan passen, dus knip ze eventueel op maat.

# 35 minuten H gezond
eet aan het
☺ begin

bewaar in de koelkast

*sperziebonen

bulgur

citroen

*verse rozemarijn

*kipfilet

*verse bladpeterselie

pruimtomaten

rode ui

*magere yoghurt

cashewnoten

Voor 1 persoon

• 7575 gg sperziebonen
bulgur
• 1 citroen
• 1 takje verse rozemarijn
• 1 kipfilet
•

HelloFresh is trotse
sponsor van de Jamie
Oliver Food Foundation,
registered UK charity
nr. 1094536

bladpeterselie
• 15100g verse
• ½ rodeg pruimtomaten
ui
• 65 g magere
yoghurt
• 25 g cashewnoten
•

Zelf toevoegen: olijfolie, zeezout en zwarte peper
Voedingswaarden per persoon:
CALORIEËN

VET

VERZADIGD VET

799.0 kcal

33.2 g

5.7 g

EIWITTEN KOOLHYDRATEN SUIKERS ZOUT
48.3 g

81.4 g

17.6 g

1.4 g

VEZELS
10.4 g

Allergenen: tarwe, melk, noten

2. Rasp de schil van de citroen met een
fijne rasp en pers het sap uit. Ris de
blaadjes van de takjes rozemarijn, hak
grof en leg samen met de citroenrasp
op een snijplank. Leg hierop de kipfilet.
Breng op smaak met peper en zout,
sprenkel er ½ theelepel olie over en keer
hem om.

8. Roer de bulgursalade, voeg naar smaak
peper en zout toe, schep het op een
mooi hoopje op je bord en strooi er de
gehakte nootjes op een hoopje er naast.
9. Snijd de kipfilet op een schone snijplank,
tussen de spiesjes in drieën en leg ze op
je bord. Serveer met de yoghurt en de
salade.

JamieO

3. Leg plasticfolie op de kipfilet, sla
hem plat met de zware pan en prik er
3 satéprikkers horizontaal doorheen (knip
ze eventueel op maat).
4. Pluk en hak de bladpeterselie fijn, hak de
tomaten grof, snipper de ui en doe deze
met de helft van het citroensap bij de
gekookte bulgur en boontjes.
5. Meng de yoghurt met een beetje
citroensap en een snufje peper en zout
in een kom.
6. Hak de cashewnoten grof en rooster ze in
een droge koekenpan op matig vuur.
7. Zet de pan met ½ eetlepel olie
terug op het vuur, en bak de kipfilet
2 tot 3 minuten aan elke kant, tot hij gaar
is – afhankelijk van de dikte kan het iets
langer duren.

Veel plezier met koken! En vergeet
niet een foto te maken en die te
delen! #hellojamie
Kijk voor meer inspiratie op
www.hellofresh.nl / www.hellofresh.be

Recept © Jamie Oliver. Image © JOEL, fotografie: Dan Jones, David Loftus

1. Maak de sperziebonen schoon en snijd in
stukken van 3 cm. Breng de bulgur in een
pan met heet water op hoog vuur aan de
kook, draai het vuur middelhoog en laat
10 tot 15 minuten pruttelen, tot de korrels
gaar zijn. Kook de boontjes de laatste
3 minuten mee, giet alles af, doe terug in
de warme pan en zet met deksel opzij.

Voor 2 personen
150 g sperziebonen
150 g bulgur
1 citroen
2 takjes verse rozemarijn
2 kipfilets

•
•
•
•
•

HelloFresh is trotse
sponsor van de Jamie
Oliver Food Foundation,
registered UK charity
nr. 1094536

bladpeterselie
• 15200g verse
• ½ rodeg pruimtomaten
ui
• 130 g magere
yoghurt
• 50 g cashewnoten
•

Zelf toevoegen: olijfolie, zeezout en zwarte peper
Voedingswaarden per persoon:
CALORIEËN

VET

VERZADIGD VET

703.0 kcal

24.7 g

4.4 g

EIWITTEN KOOLHYDRATEN SUIKERS ZOUT
46.9 g

76.5 g

14.2 g

1.4 g

VEZELS
4.4 g

Allergenen: tarwe, melk, noten

2. Rasp de schil van de citroen met een
fijne rasp en pers het sap uit. Ris de
blaadjes van de takjes rozemarijn, hak
grof en leg samen met de citroenrasp
op een snijplank. Leg hierop de kipfilets.
Breng op smaak met peper en zout,
sprenkel er ½ theelepel olie over en keer
ze hem om.

8. Roer de bulgursalade, voeg naar smaak
peper en zout toe, schep het op een
mooi hoopje op je bord en strooi er de
gehakte nootjes op een hoopje er naast.
9. Snijd de kipfilets op een schone
snijplank, tussen de spiesjes in drieën en
leg ze op je bord. Serveer met de yoghurt
en de salade.

JamieO

3. Leg plasticfolie op de kipfilets, sla ze
plat met de zware pan en prik er bij elk
3 satéprikkers horizontaal doorheen (knip
ze eventueel op maat).
4. Pluk en hak de bladpeterselie, hak de
tomaten grof, snipper de ui, en doe alles
met de helft van het citroensap bij de
gekookte bulgur en boontjes.
5. Meng de rest van het citroensap in een
kom met de yoghurt en een snufje peper
en zout naar smaak.
6. Hak de cashewnoten grof en rooster ze in
een droge koekenpan op matig vuur.
7. Zet een pan met ½ eetlepel olie
terug op het vuur, en bak de kipfilets
2 tot 3 minuten aan elke kant, tot ze gaar
zijn - afhankelijk van de dikte kan het iets
langer duren.

Veel plezier met koken! En vergeet
niet een foto te maken en die te
delen! #hellojamie
Kijk voor meer inspiratie op
www.hellofresh.nl / www.hellofresh.be

Recept © Jamie Oliver. Image © JOEL, fotografie: Dan Jones, David Loftus

1. Maak de sperziebonen schoon en snijd in
stukken van 3 cm. Breng de bulgur in een
pan met heet water op hoog vuur aan de
kook, draai het vuur middelhoog en laat
10 tot 15 minuten pruttelen, tot de korrels
gaar zijn. Kook de boontjes de laatste
3 minuten mee, giet alles af, doe terug in
de warme pan en zet met deksel opzij.

Voor 3 personen
230 g sperziebonen
230 g bulgur
2 citroenen
3 takjes verse rozemarijn
3 kipfilets

•
•
•
•
•

HelloFresh is trotse
sponsor van de Jamie
Oliver Food Foundation,
registered UK charity
nr. 1094536

g verse bladpeterselie
• 30
g pruimtomaten
• 300
ui
• 1190rodeg magere
yoghurt
• 75 g cashewnoten
•

Zelf toevoegen: olijfolie, zeezout en zwarte peper
Voedingswaarden per persoon:
CALORIEËN

VET

VERZADIGD VET

696.0 kcal

22.2 g

4.0 g

EIWITTEN KOOLHYDRATEN SUIKERS ZOUT
47.2 g

78.9 g

14.9 g

1.0 g

VEZELS
4.8 g

Allergenen: tarwe, melk, noten

2. Rasp de schil van de citroenen met een
fijne rasp en pers het sap uit. Ris de
blaadjes van de takjes rozemarijn, hak
grof en leg samen met de citroenrasp
op een snijplank. Leg hierop de kipfilets.
Breng op smaak met peper en zout,
sprenkel er 1 ½ theelepel olie over en keer
ze om.

8. Roer de bulgursalade, voeg naar smaak
peper en zout toe, schep het op een
mooi hoopje op je bord en strooi er de
gehakte nootjes op een hoopje er naast.
9. Snijd de kipfilets op een schone
snijplank, tussen de spiesjes in drieën en
leg ze op je bord. Serveer met de yoghurt
en de salade.

JamieO

3. Leg plasticfolie op de kipfilets, sla ze
plat met de zware pan en prik er bij elk
3 satéprikkers horizontaal doorheen (knip
ze eventueel op maat).
4. Pluk en hak de bladpeterselie, hak de
tomaten grof, snipper de ui, en doe alles
met de helft van het citroensap bij de
gekookte bulgur en boontjes.
5. Meng de rest van het citroensap in een
kom met de yoghurt en een snufje peper
en zout naar smaak.
6. Hak de cashewnoten grof en rooster ze in
een droge koekenpan op matig vuur.
7. Zet een pan met ½ eetlepel olie
terug op het vuur, en bak de kipfilets
2 tot 3 minuten aan elke kant, tot ze gaar
zijn - afhankelijk van de dikte kan het iets
langer duren.

Veel plezier met koken! En vergeet
niet een foto te maken en die te
delen! #hellojamie
Kijk voor meer inspiratie op
www.hellofresh.nl / www.hellofresh.be

Recept © Jamie Oliver. Image © JOEL, fotografie: Dan Jones, David Loftus

1. Maak de sperziebonen schoon en snijd in
stukken van 3 cm. Breng de bulgur in een
pan met heet water op hoog vuur aan de
kook, draai het vuur middelhoog en laat
10 tot 15 minuten pruttelen, tot de korrels
gaar zijn. Kook de boontjes de laatste
3 minuten mee, giet alles af, doe terug in
de warme pan en zet met deksel opzij.

Voor 4 personen
300 g sperziebonen
300 g bulgur
2 citroenen
4 takjes verse rozemarijn
4 kipfilets

•
•
•
•
•

HelloFresh is trotse
sponsor van de Jamie
Oliver Food Foundation,
registered UK charity
nr. 1094536

g verse bladpeterselie
• 30
g pruimtomaten
• 400
ui
• 1255rodeg magere
yoghurt
• 100 g cashewnoten
•

Zelf toevoegen: olijfolie, zeezout en zwarte peper
Voedingswaarden per persoon:
CALORIEËN

VET

VERZADIGD VET

637.0 kcal

18.7 g

3.2 g

EIWITTEN KOOLHYDRATEN SUIKERS ZOUT
44.7 g

74.3 g

13.6 g

0.9 g

VEZELS
4.0 g

Allergenen: tarwe, melk, noten

2. Rasp de schil van de citroenen met een
fijne rasp en pers het sap uit. Ris de
blaadjes van de takjes rozemarijn, hak
grof en leg samen met de citroenrasp
op een snijplank. Leg hierop de kipfilets.
Breng op smaak met peper en zout,
sprenkel er 2 theelepels olie over en keer
ze om.

8. Roer de bulgursalade, voeg naar smaak
peper en zout toe, schep het op een
mooi hoopje op je bord en strooi er de
gehakte nootjes op een hoopje er naast.
9. Snijd de kipfilets op een schone
snijplank, tussen de spiesjes in drieën en
leg ze op je bord. Serveer met de yoghurt
en de salade.

JamieO

3. Leg plasticfolie op de kipfilets, sla ze
plat met de zware pan en prik er bij elk
3 satéprikkers horizontaal doorheen (knip
ze eventueel op maat).
4. Pluk en hak de bladpeterselie, hak de
tomaten grof, snipper de ui, en doe alles
met de helft van het citroensap bij de
gekookte bulgur en boontjes.
5. Meng de rest van het citroensap in een
kom met de yoghurt en een snufje peper
en zout naar smaak.
6. Hak de cashewnoten grof en rooster ze in
een droge koekenpan op matig vuur.
7. Zet een pan met ½ eetlepel olie
terug op het vuur, en bak de kipfilets
2 tot 3 minuten aan elke kant, tot ze gaar
zijn - afhankelijk van de dikte kan het iets
langer duren.

Veel plezier met koken! En vergeet
niet een foto te maken en die te
delen! #hellojamie
Kijk voor meer inspiratie op
www.hellofresh.nl / www.hellofresh.be

Recept © Jamie Oliver. Image © JOEL, fotografie: Dan Jones, David Loftus

1. Maak de sperziebonen schoon en snijd in
stukken van 3 cm. Breng de bulgur in een
pan met heet water op hoog vuur aan de
kook, draai het vuur middelhoog en laat
10 tot 15 minuten pruttelen, tot de korrels
gaar zijn. Kook de boontjes de laatste
3 minuten mee, giet alles af, doe terug in
de warme pan en zet met deksel opzij.

Voor 5 personen
380 g sperziebonen
380 g bulgur
3 citroenen
5 takjes verse rozemarijn
5 kipfilets

•
•
•
•
•

HelloFresh is trotse
sponsor van de Jamie
Oliver Food Foundation,
registered UK charity
nr. 1094536

bladpeterselie
• 45500g gverse
• 2 rode pruimtomaten
uien
• 320 g magere
yoghurt
• 125 g cashewnoten
•

Zelf toevoegen: olijfolie, zeezout en zwarte peper
Voedingswaarden per persoon:
CALORIEËN

VET

VERZADIGD VET

632.0 kcal

17.0 g

2.9 g

EIWITTEN KOOLHYDRATEN SUIKERS ZOUT
45.0 g

76.9 g

14.9 g

1.2 g

VEZELS
4.4 g

Allergenen: tarwe, melk, noten

2. Rasp de schil van de citroenen met
een fijne rasp en pers het sap uit. Ris de
blaadjes van de takjes rozemarijn, hak grof
en leg samen met de citroenrasp op een
snijplank. Leg hierop de kipfilets. Breng
op smaak met peper en zout, sprenkel er
2 ½ theelepel olie over en keer ze om.

8. Roer de bulgursalade, voeg naar smaak
peper en zout toe, schep het op een
mooi hoopje op je bord en strooi er de
gehakte nootjes op een hoopje er naast.
9. Snijd de kipfilets op een schone
snijplank, tussen de spiesjes in drieën en
leg ze op je bord. Serveer met de yoghurt
en de salade.

JamieO

3. Leg plasticfolie op de filets, sla ze plat
met de zware pan en prik er bij elk
3 prikkers horizontaal doorheen (knip ze
eventueel op maat).
4. Pluk en hak de bladpeterselie, hak de
tomaten grof, snipper de ui, en doe alles
met tweederde deel van het citroensap
bij de gekookte bulgur en boontjes.
5. Meng de rest van het citroensap in een
kom met de yoghurt en een snufje peper
en zout naar smaak.
6. Rooster de cashewnoten in een
koekenpan op matig vuur, en hak ze op
een snijplank.
7. Zet een pan met ½ eetlepel olie
terug op het vuur, en bak de kipfilets
2 tot 3 minuten aan elke kant, tot ze gaar
zijn - afhankelijk van de dikte kan het iets
langer duren.

Veel plezier met koken! En vergeet
niet een foto te maken en die te
delen! #hellojamie
Kijk voor meer inspiratie op
www.hellofresh.nl / www.hellofresh.be

Recept © Jamie Oliver. Image © JOEL, fotografie: Dan Jones, David Loftus

1. Maak de sperziebonen schoon en snijd in
stukken van 3 cm. Breng de bulgur in een
pan met heet water op hoog vuur aan de
kook, draai het vuur middelhoog en laat
10 tot 15 minuten pruttelen, tot de korrels
gaar zijn. Kook de boontjes de laatste
3 minuten mee, giet alles af, doe terug in
de warme pan en zet met deksel opzij.

