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Voorbereiding: 20 min.  
Kooktijd: 40 min. 
Totale tijd: 1 uur
Geschikt voor: 4 personen 

Ingrediënten
 

 

Koekenpan
Paella pan

Chorizo worst, 1 ex. vel verwijderen en in
partjes of blokjes gesneden
Kippedijen of kippepoten, 500 gram
Ui, 1, in ringen gesneden
Tomatenblokjes, blik a 400 ml
Safraandraadjes (zakje)
Knoflookteentjes, 2 stuks in plakjes
gesneden
Water, 1 -1,5 kopje
Arborio of Paella rijs, 400 gram
Olijfolie, extra vierge, 60 ml
Zeevruchten, (diepvries) ontdooien 400
gram
Garnalen, (rauw, ongepeld diepvries),
ontdooien, ontdoen van kop en
ingewanden, 250 gram
Mosselen, 8 stuks (misschien al bij de
zeevruchten in)
Doperwten, fijn, diepvries, 200 gram
Sperzieboontjes, 200 gram
Droge witte wijn, 100 ml
Peterselie, plat, gehakt, 2 eetlepels
Citroen, sap, 1 eetlepel
Zeezout,
Zwarte peper

Bereidingswijze
 

Doe olijfolie in een koekenpan
Doe de kippendijen in de pan en bak goudbruin
Voeg de ui en knoflook toe
Bak deze ca. 8 minuten mee
Voeg op het laatst de zeevruchten toe en bak
deze ca. 2 minuten mee
Voeg de tomaten, rijst, saffraan en water toe
Haal velletje van de Chorizo worst, snijd in
plakjes
Voeg deze eveneens toe
Breng op smaak met peper en zout en breng
aan de kook
Dek de pan af, en laat op laag vuur sudderen
Kijk regelmatig of de rijst al het vocht
geabsorbeerd heeft, ca. 15 minuten
Voeg op het laatst de boontjes en doperwtjes
toe

Doe olijfolie in een koekenpan
Bak de garnalen even kort op hoog vuur in de
pan
Breng op smaak met peper en zout
Als ze mooi roze zijn, schep je ze over in de
Paella pan met rijst

Maak de koekenpan schoon
Giet de wijn en citroensap erbij en voeg de
mosselen en zeevruchten toe
Denk de pan af en breng al roerend aan de kook
totdat de mosselen open gaan
Mosselen die gesloten blijven eruit halen
Schep het geheel incl. het vocht over in de
Paella pan met rijst

Voeg voor de kleur nog even een handjevol
verse peterselie toe
Garneer met gehalveerde partjes citroen; klaar!

Paella

Garnalen

Mosselen

Eet smakelijk! 
Team Vleeshouwerij Saasveld

Maak boontjes schoon, halveer en kook
ze in pan met ruim water  net beetgaar
Voeg halverwege de doperwtjes toe
Afgieten en bewaren in de pan met
afgesloten deksel

Groenten


