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Portabello’s gevuld met gehakt, groenten en pestoroomkaas
Keto en Zo
Benodigdheden:
Voor de roomkaasvulling:
1 kleine rode ui
150 g roomkaas
verse peper en zeezout naar smaak
3 el pesto
Voor het gehakt:
1 ui
±300 g extra groenten (bijv. knolseldrij, wortel, paprika,
courgette, champignons)
275 g gehakt
2 t knoflook
verse peper en zeezout naar smaak
2 tl gerookte paprikapoeder
5 tl gemengde Italiaanse kruiden
2 tl gedroogde oregano
1 tl gedroogde rozemarijn, fijngehakt
2 21 el van de roomkaasvulling
1 ei
2 tl psylliumvezels
Verder:
6 portabello’s
3 el pesto
50 g gedroogde tomaatjes
geraspte Parmezaanse kaas
Bereiden: Maak de rode ui schoon en snijd ’m fijn. Meng in een kommetje de roomkaas met
peper, zout, pesto en de rode ui.
Maak de ui, knoflook en verdere groenten voor in het gehakt schoon en snijd ze heel fijn. Je
kunt er ook een grove rasp of een jullienne-snijder voor gebruiken. Zorg wel dat het klein
genoeg is, anders worden de groenten niet gaar.
Meng dan de ui, fijngesneden groenten, het gehakt, de knoflook en kruiden, 2 12 el van het
roomkaasmengsel, het ei en de psylliumvezels.
Verwijder, als dat nog niet gedaan is, de stelen van de portabello’s, zodat er een opening
is om ze te vullen. Smeer de bovenkant en de randen in met olijfolie. Verdeel het gehaktgroentenmengsel over de portabello’s (als een hoedje). Maak dan een opening in het gehakt
en vul met de roomkaasvulling. Doe er nog een schepje pesto overheen. Leg de gedroogde
tomaatjes in een cirkel omheen. Bestrooi met de Parmezaanse kaas. Bak 20-30 min. of
180-200◦ C tot ze mooi goudbruin en gaar zijn.
• Low carb
Voor 6 stuks
Opmerking: Je kunt ook kiezen voor alleen de roomkaas- of de gehaktvulling. Varieer ook
eens met stukjes uitgebakken spek, noten, pijnboompitten, feta, etc. als topping.

