
Rec881 17 juli 2018

Courgetti met venkel-prei roomsaus en spekjes

Keto en Zo

Benodigdheden:
200 g ontbijtspek
2 tenen knoflook
1 grote ui
2 venkels
1 prei
kokosvet
roomboter
200 ml slagroom
200 ml (botten)bouillon
±1

2 - 1 tl konjakpoeder (=koolhydraatarm bindmiddel)
verse dille of venkelgroen
peper en zout
4 kleine of 2 grote courgette’s

Bereiden: Snijd het ontbijtspek in kleine stukjes en bak het krokant. Haal de spekjes uit de
pan.

Maak ondertussen de knoflook, ui, prei en venkel schoon. Hak de knoflook, snipper de ui en
snijd de prei in ringen. Snijd de venkel eerst in kwarten en de kwarten dan in reepjes.

Voeg wat extra kokosvet toe aan het bakvet van de spekjes. Bak de ui met knoflook even aan.
Voeg dan de venkel toe, samen met wat peper en zout en roerbak ze tot ze een beetje gaar
beginnen te worden. Voeg de prei ringen toe en roer ze door de groenten. Houd het groen
van de prei nog even achter.

Voeg een klont roomboter toe en laat de groenten zachtjes bijna gaar stoven. Doe er dan het
groen van de prei bij en roer dat door de groenten. Voeg dan de slagroom en de bouillon toe.
Breng aan de kook. Strooi er een halve tl konjakpoeder over en roer dat goed door de saus.
Laat de saus even goed doorkoken, zodat deze kan binden. Indien nodig nog een beetje extra
konjakpoeder toevoegen. Breng op smaak met peper en zout.

Maak sliertjes van de courgette en kook of roerbak ze heel kort, totdat ze net beetgaar zijn.
Maak mooire courgetti nestjes op de borden en serveer met de saus, wat fijngehakte dille of
venkelgroen en de spekjes.

• Low carb
Voor 4-5 personen

Opmerking: Deze saus is ook erg lekker met (extra) sperzieboontjes. Op de foto geserveerd
met sperzieboontjes met kruidige gehakt-groenteballetjes (zonder spekjes).
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