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Gevulde courgette met groenten-gehaktvulling
Keto en Zo
Benodigdheden:
±5-6 bolcourgettes of courgettehelften
2 tenen knoflook
stukje gember (±1 12 cm)
1 grote ui
1 grote winterwortel
2 paprika’s
125 g champignons
kokosvet, om te bakken
500 g half-om-half gehakt
2 tl gerookte paprikapoeder
1 el tamari glutenvrije sojasaus of Coconut Aminos
1 groot blikje tomatenpuree (140 g)
±100 g kaas
verse peper en Himalaya- of Keltisch zeezout
eventueel wat extra paprika’s (zie opmerking)
Bereiden: Snijd een kapje van de bolcourgettes. Als ze groot zijn kun je ze ook doormidden
snijden en beide helften vullen. Snijd langwerpige courgettes doormidden. Hol de courgettes
uit met een meloenboor of een lepel. Het courgette-vruchtvlees gebruik je niet in dit recept.
Maak er bijvoorbeeld soep van. Strooi wat zout over de uitgeholde courgettes en wrijf het
met je hand uit. Dit zorgt ervoor dat er vocht uit de courgette onttrokken wordt.
Maak de knoflook, gember, ui, winterwortel, paprika’s en champignons schoon. Hak de knoflook en gember fijn en snijd de groenten in stukjes.
Verhit wat kokosvet in een pan. Roerbak de ui met de wortel, knoflook en gember in het
bakvet. Voeg dan de paprika’s en daarna de champignons toe en laat tussendoor even mee
roerbakken.
Voeg dan het gehakt toe, samen met het paprikapoeder en wat verse peper en zeezout. Bak
het gehakt rul en voeg dan de tamari- of Coconut Aminos toe, samen met de tomatenpuree.
Roer goed door en breng op smaak met peper en zeezout. Haal de pan van de hittebron.
Giet het vocht uit de courgettes en dep ze droog met wat keukenpapier. Vul ze dan met het
gehakt-groentenmengsel. Strooi de geraspte kaas erover. Bak de gevulde courgettes in ±20
minuten goudbruin en gaar op 175◦ C.
• Low carb

Opmerking: Als je vulling overhoudt, kun je eventueel ook nog een paar paprikahelften vullen
en meebakken. Dat is ook erg lekker!

