
Kalkoen is een feestgerecht bij uitstek en met dit recept al helemaal, want aan alle smaken is gedacht - 
van de hartige ham tot het bittertje in de zoetzure cranberry-chutney. De kalkoen in jouw Kerstbox heeft 
het Franse keurmerk Label Rouge, dat garandeert dat de kalkoen het hele jaar door in de buitenlucht 
doorbrengt en dubbel zo lang leeft als een traditioneel gekweekte kalkoen. Het vlees is wat donkerder 
en heeft een wildachtige smaak. De ham om de rollade zorgt dat het vlees heerlijk sappig blijft.

KALKOENROLLADE MET CRANBERRYCHUTNEY 
Met geroosterde aardappelen en geglaceerde groenten  

Deze handige pop up-thermometer is voor 
eenmalig gebruik. Prik hem voor bereiding in 
de kalkoenrollade. Het vlees is gaar zodra de 

gekleurde pin omhoog springt.

VLEESTHERMOMETER
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INGREDIËNTEN
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? 
Stuur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, dunschiller, bakplaat met bakpapier, koekenpan, braadslede of ovenschaal, hapjespan en saladekom.
Laten we beginnen met het bereiden van de kalkoenrollade met cranberrychutney.

VOORBEREIDEN
dag van tevoren of op de dag zelf

OVEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Breng  

ruim water aan de kook in een pan met deksel. 
Schil de de gele peen, oranje peen en pastinaak 
met een dunschiller. Snijd in de lengte in kwarten 
of kleiner zodat je gelijke stukken krijgt. Kook 
de gele en oranje peen in de pan, afgedekt, 
8 – 10 minuten voor. Voeg na 5 minuten de 
pastinaak toe. Giet af en laat uitstomen. 

AARDAPPELEN BAKKEN
Was de aardappelen en snijd 

doormidden. Verdeel de aardappelen 
over een bakplaat met bakpapier en schep 
om met de olijfolie en rozemarijn. Bak de 
aardappelen in 30 – 35 minuten goudbruin in 
de oven. Laat de groenten en aardappelen 
afkoelen tot kamertemperatuur, dek af en 
bewaar tot gebruik in de koelkast.

30-40 MINUTEN VOOR SERVEREN 

ROLLADE AANBRADEN Q
Verwarm de oven voor op 185 graden. 

Verhit de helft van de roomboter in een 
koekenpan en bak de kalkoenrollade in 
3 – 6 minuten (zie tabel rechts) rondom bruin 
op middelhoog vuur. Leg de rollade in een 
braadslede of ovenschaal en zet de koekenpan 
met bakvet apart.

IN DE OVEN 
Zet de kalkoenrollade in de oven en bak 

volgens de aangegeven tijd (zie tabel rechts). 
De rollade is klaar als hij goudbruin is en de 
sappen helder zijn als je een sateprikker in het 
dikste gedeelte steekt. Schep de aardappelen 
weer op een bakplaat met bakpapier en bak 
de laatste 15 minuten bij de kalkoen mee in de 
oven om op te warmen. 

CHUTNEY EN GROENTEN
Voeg de cranberrychutney en 

2 el water per persoon toe. Verhit al roerend 
1 – 2 minuten op middellaag vuur en bewaar 
tot gebruik. Ris de blaadjes tijm van de takjes. 
Verhit de overige roomboter in een grote 
hapjespan. Voeg de groenten, de tijm, de helft 
van de honing T, peper en zout toe. Bak de 
groenten 3 – 5 minuten op middelhoog vuur, 
schep tussendoor om en zorg dat de groenten 
goed bruin worden. 

SERVEREN
Pers ondertussen de citroen uit. Meng 

in een saladekom de bladsla met de extra 
vierge olijfolie, 1 tl citroensap per persoon, 
peper en zout. Verdeel de aardappelen en de 
geglaceerde groenten over de borden. Snijd 
de kalkoenrollade in plakken en leg erbij. 
Serveer met de chutney en de salade.
 
 

TTIP: Bewaar de overige honing voor het 
nagerecht.
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2P 4P 6P 8P
Gele peen (st) f 1    2    3    4    
Oranje peen (st) f 1    2    3    4    
Pastinaak (st) f  1/2 1    11/2 2    
Aardappelmix (g) 600    1200    1800    2400    
Gedroogde rozemarijn (tl) 2    4    6    8    
Kalkoenrollade (g) 7) f 300    600    900    1200    
Cranberrychutney (g) 
19) 22) f

80    160    240    320    

Verse tijm (takjes) 23) f 3    6    9    12    
Honing (potje)  1/2 1    11/2 2    
Citroen (st)  1/2 1    11/2 2    
Gemengde bladsla (g) 23) f 60    120    180    240    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/2 3    41/2 6    
Roomboter (el) 2    4    6    8    
Extra vierge olijfolie (el) 1    2    3    4    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3582 / 856 474 / 113
Vetten (g) 38 5
 Waarvan verzadigd (g) 12,8 1,7
Koolhydraten (g) 84 11
 Waarvan suikers (g) 44,5 5,9
Vezels (g) 16 2
Eiwit (g) 35 5
Zout (g) 0,7 0,1

ALLERGENEN

7) Melk (inclusief lactose)  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

KALKOEN 
BAKKEN

2P
300 g

4P 
600 g

6P
2x 450 g

8P
2x 600 g

Aanbraden (min) 3 – 4 5 – 6 4 – 5 5 – 6
Totale oventijd 
(min) 20 – 23 26 – 30 23 – 26 26 – 30
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