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HARTVERWARMENDE
RECEPTEN

Kruidige kipgehaktballetjes 

in tomatensaus uit de oven

Deze ovenschotel is echt een gerecht om blij van te worden.

Zelfgemaakte kipgehaktballetjes in tomatensaus, even de oven in, en u

kunt aan tafel. Een echt hartverwarmend gerecht, waarmee u ook goed

voor uw hart zorgt. Het bevat namelijk gezonde vetten die bijdragen

aan de gezondheid van uw hart. Eetsmakelijk!

Fotocredits: Becel

https://www.anbo.nl/
https://www.becel.com/nl-nl


Doe de havervlokken in een keukenmachine en maal grof. Snijd de verse peterselie fijn. Verwijder de uit-

einden van de courgette en snijd het vruchtvlees in de lengte doormidden en vervolgens in de breedte tot

halve maantjes. Verwijder de zaadlijsten van de paprika en snijd het vruchtvlees in blokjes van ongeveer 2x2

cm.

Bereid ondertussen de zilvervliesrijst volgens de instructies op de verpakking.

Verwarm de oven voor op 175 °C.

Verdeel de courgette en paprika over een ovenschaal en voeg hier de tomatenblokjes, groentebouillon en de

helft van de verse peterselie aan toe. Roer de saus en groenten goed door elkaar.

Doe het kipgehakt samen met het ei, knoflookpoeder, gedroogde oregano, paprikapoeder, komijnpoeder,

gemalen havervlokken en de overgebleven verse peterselie in een kom. Meng alle ingrediënten met uw

handen en rol hier 16 balletjes van 25 gram van. 

Verhit Becel Original voor koken en bakken in een ruime koekenpan en bak de kipgehaktballetjes 5 minuten,

totdat deze aan de buitenkant aan alle kanten goudbruin gekleurd zijn.

Verdeel de balletjes over de ovenschaal en bak de ovenschotel in 20 minuten gaar.
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Ingrediënten voor 4 personen

1 courgette
1 paprika
1 ei
300 g kipgehakt
400 g tomatenblokjes
250 g zilvervliesrijst
50 g havervlokken
15 g verse peterselie
200 ml groentebouillon
3 el Becel Original voor koken en bakken
2 tl paprikapoeder
2 tl komijnpoeder
1 tl gedroogde oregano
¼ tl knoflookpoeder
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Bereidingswijze

Kruidige kipgehaktballetjes in tomatensaus uit de oven

https://www.ah.nl/producten/product/wi214651/becel-original-voor-koken-en-bakken
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