
Rec892 24 september 2018

Gevulde courgette met kip en spruitjes

Keto en Zo

Benodigdheden:
500 g spruitjes
4-5 flinke (bol)courgettes
300 g spekjes
1 ui
2 t knoflook
rode peper, naar smaak
1 rode en 1 gele paprika
250 g champignons
400 g kipdijfilet
Himalayazout
verse peper
gerookte paprikapoeder
4 el pesto
Optionele zoete aardappelkorst:
1 kleine zoete aardappel
peper, zout, olijfolie, extra kruiden (oregano, basilicum)

Bereiden: Maak de spruitjes schoon en halveer ze. Breng ze aan de kook en laat ze in 3-4
min. beetgaar worden. Haal ze uit de pan, zodat ze niet verder garen.

Halveer ondertussen de courgettes en hol ze uit. Strooi er wat peper en zout in en laat ze
staan. Het zout onttrekt vocht van de courgettes, waardoor ze in de oven steviger blijven.

Maak de ui, knoflook, rode pepertje, paprika en champignons schoon. Hak de knoflook en
het rode pepertje fijn. Snijd de ui, paprika en champignons in stukjes.

Snijd de kipdijfilet in stukjes en kruid ze met Himalayazout, verse peper en gerookt paprika-
poeder. Bak de spekjes in een pan met wat kokosvet tot ze knapperig zijn. Haal ze uit de
pan en bak de ui, knoflook en rode peper in het bakvet tot de ui glazig is. Haal ze uit de pan
en bak dan in de pan eerst de kipstukjes mooi goudbruin.

Bak dan de paprika’s en daarna de champignons mee. Voeg de gebakken uien toe, de gare
spruitjes en de pesto. Breng het mengsel op smaak met peper en zout.

Laat de courgettes even uitlekken en dep ze droog met wat keukenpapier. Vul ze met het
vlees-groentenmengsel. Verdeel er de uitgebakken spekjes over.

Rasp de zoete aardappel. Meng de zoete aardappel met peper, zout, olijfolie en eventueel
extra kruiden. Verdeel over de spekjes. Bak de gevulde courgettes ±30-40 min. in een
voorverwarmde oven van 175◦Cof tot ze heet zijn en de zoete aardappelkorst mooi knapperig
is.

• Low carb

Opmerking: Gebruik het vruchtvlees van de courgette voor een soepje. Ik gebruikte het
bij een (gedeeltelijk gepureerde) brocollisoep van brocolli, ui, knoflook, rode peper,
courgette, water, Keltisch zeezout en kruiden naar smaak.
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