KOUDE AARDAPPELSALADE MET KIPDRUMSTICKS

Met gebakken paprika en bosui

PIRI-PIRI
Gemalen piri-piri bestaat uit het vruchtvlees
en de zaadjes van de piri-piri - een kleine
chilipeper. Vergis je niet, voor de meeste
pepers geldt: hoe kleiner, hoe pittiger!

6 Totaal: 25-30 min. b Family
* Gemakkelijk
g Glutenvrij
§ Eet binnen 3 dagen

Je serveert deze pittige piri-piri-kippenpoten samen met een aardappelsalade met knapperige
paprika en frisse bosui. Je kunt de aardappelen ruim van tevoren maken - zo hoef je niet te
wachten totdat ze zijn afgekoeld. Het zetmeel in de aardappelen heeft nog een extra functie:
doordat het een beschermend laagje vormt op je tong, smaakt de piri-pirisaus minder pittig.
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BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, pan met deksel, koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de koude aardappelsalade met kipdrumsticks.
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INGREDIËNTEN
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KIP BEREIDEN
Snijd de kipdrumsticks op 2 plekken
in tot op het bot. Verhit de roomboter
in een hapjespan met deksel en bak de
kipdrumsticks in 5 – 6 minuten rondom bruin
op hoog vuur. Verlaag het vuur, voeg 1 el water
per persoon toe en bak de kipdrumsticks,
afgedekt, in 13 – 16 minuten gaar op
middellaag vuur. Keer regelmatig om.

AARDAPPELEN KOKEN
Breng ondertussen ruim water aan
de kook in een pan met deksel. Schil de
aardappelen en snijd ze in plakken van
ongeveer 1 cm. Voeg de aardappelen toe aan
de pan met deksel, breng afgedekt aan de
kook en laat 10 – 12 minuten zachtjes koken.
Giet daarna af en spoel onder met koud water
om ze af te koelen.

SNIJDEN
Snijd of knip ondertussen de bieslook
fijn. Snijd de rode paprika in kleine blokjes en
snijd zowel het groen als het wit van de bosui
in fijne ringen t.
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f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g
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ALLERGENEN
3) Eieren 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

PAPRIKA BAKKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan op
middelhoog vuur en bak de paprika met de
bosui 5 – 7 minuten. Breng op smaak met
peper en zout.

SALADE AANMAKEN
Meng ondertussen de afgekoelde
aardappelen in een saladekom met
het grootste deel van de bieslook en de
mayonaise tt. Breng op smaak met peper
en zout.

SERVEREN
Serveer de koude aardappelsalade met
de gebakken paprika en de kipdrumsticks.
Garneer de aardappelsalade met de
overige bieslook.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh

tTIP: Doordat je de bosui meebakt,
verliest hij zijn scherpe smaak. Vind je scherp
juist lekker? Gebruik dan de helft rauw als
garnering.

ttTIP: Voor een iets frissere salade kun
je de helft van de mayonaise vervangen
door yoghurt.

QTIP: De aardappelsalade kun je ook van
tevoren maken. Bewaar dan tot gebruik in
de koelkast en laat voor het serveren op
kamertemperatuur komen.

12

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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