
Rec893 26 september 2018

Gevulde aubergine met noten

Keto en Zo

Benodigdheden:
3 flinke aubergines
olijfolie
100 g noten (gemengd en/of pecannoten)
2 uien en 2 tenen knoflook
stukje rode peper, naar smaak
1 wortel en/of peterseliewortel
1 paprika en 1 dunne prei
kokosvet
3-4 tomaten
2 el milde olijfolie
1 tl harissakruiden, of naar smaak (proeven!)
1 klein blikje tomatenpuree
Keltisch zeezout, naar smaak
1 el elk van fijngesneden verse peterselie en munt
1 pakje halloumikaas (Cyperse grillkaas)

Bereiden: Aubergines in de lengte halveren en uithollen met een lepel of een meloenboor.
Bewaar het vruchtvlees. Vet de helften aan beide kanten in met milde olijfolie en bestrooi de
binnenkant met peper en zout. Bak ze ±20 min. op 175◦C. Strooi de noten op een andere
bakplaat en laat ze ±10 minuten (mee)bakken. Schep ze na ongeveer 5 minuten even om.
Hou ze in de gaten, zodat ze niet verbranden. Laat ze daarna afkoelen en hak ze grof.

Maak de ui, knoflook, rode peper, paprika,(wortel)peterselie en prei schoon en snijd ze in
stukjes. Fruit de ui met de knoflook en het fijngesneden pepertje. Hou het vuur laag, anders
wordt de knoflook bruin en bitter. Voeg dan achtereenvolgens de (peterselie)wortel, paprika
en het wit van de prei toe. Laat iedere groenten tussendoor even mee roerbakken. Dit kan
nu op hoger vuur, tot ze uiteindelijk allemaal ongeveer even (beet)gaar zijn.

Snijd het auberginevruchtvlees en de tomaten ook in stukjes. Voeg ze samen met het fijn-
gesneden groen van de prei, de olijfolie, de harissakruiden en de tomatenpuree toe. Vul het
blikje 2 keer met water en voeg dat steeds toe. Breng op smaak met Keltisch zeezout. Zet
het vuur uit en meng er de verse kruiden en grof gehakte noten onder.

Vul de aubergines met het groenten-noten-mengsel en bak ze 20-30 minuten op 175◦C in de
oven tot ze goudbruin en gaar zijn. Snijd de halloumi in blokjes, bak ze mooi goudbruin en
serveer ze op de aubergines. Of leg de ongebakken blokjes halloumi op de aubergines en zet
de laatste 10 minuten de aubergines onder de grill.

• Low carb

Opmerking: Je kunt de aubergines ook rauw vullen, nadat je ze met olijfolie hebt ingesmeerd
en er peper en zout op hebt gesmeerd. Laat ze dan in total ±45-50 minuten op 175◦C
bakken, tot ze goudbruin en gaar zijn.

Lekker met een saus gemaakt van Griekse yoghurt, komkommerblokjes, peper, zout,
peterselie en munt.
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