
Rec884 8 september 2018

Gevulde paprika en gemengde groenten

Keto en Zo

Benodigdheden:
Voor de vulling:
1 teentje knoflook
1 ui
1 wortel
1 paprika
100 - 150 g kaas, bijv. harde geitenkaas
500 g gehakt half om half
1 ei
kruiden naar smaak (Himalayazout, verse peper, chilivlok-
ken uit de molen)
Om te vullen:
5-6 paprika’s
Optioneel, voor erbij:
2 teentjes knoflook
Groenten naar keuze, zoals:
ui, paprika’s, champignons
wortel, tomaat
kokosvet
kruiden naar smaak (Keltisch zeezout, verse peper, kur-
kuma)

Bereiden: Maak voor de vulling de knoflook, ui, wortel en paprika schoon. Hak de knoflook
en snipper/snijd de ui, wortel en paprika in kleine (!) stukjes. Dit kun je ook met een
julliennerasp of een andere wat grovere rasp doen.

Snijd de kaas in kleine blokjes. Meng het gehakt met de knoflook, de groenten, het ei en
de kruiden. Meng er dan de blokjes kaas doorheen. Tip: gaar een klein proefballetje in een
pannetje of magnetron en proef of het gehakt op smaak is.

Was de paprika’s die je wilt vullen en maak ze droog. Halveer de paprika’s en leg ze in een
ovenschaal. Vul ze met het gehaktmengsel.

Bak de paprika’s in ±40 minuten gaar in de oven, op 180◦C.

Optionele groenten voor erbij: Maak ondertussen de knoflook en groenten schoon en snij
deze in grove stukken.

Tip die ik ooit las van Jamie Oliver: Stoom de aubergine eventueel voor. Dit kan o.a. in de
magnetron. Even inprikken en 10 minuten op vol vermogen in de magnetron. Dat geeft een
boterzacht resultaat. Daarna even af laten koelen en in stukken snijden.

Roerbak de groenten in het kokosvet en breng op smaak met de kruiden. De voorgestoomde
aubergine bleek het tomatenvocht te binden. Dit gebonden sausje is niet alleen lekker, maar
geeft de groenten ook nog eens een mooie glanzende laag.

• Low carb
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http://www.famriemens.nl/recepten_blog/

