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Mexicaanse aardappelwedges 
met pittige chili 
2 personen 

 15 + 30 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 

 500 g vastkokende aardappelen (ongeveer 1 kg) 
 200 g rundsgehakt 
 6 kleine pruimtomaten 
 1 jalapeño peper 
 ½ groene paprika 
 ½ witte ui 
 ½ rode chilipeper 
 1 teentje knoflook 
 1 el koolzaadolie 
 ½ el komijn 
 ½ el koriander 
 ½ el chilipoeder 
 3 el geraspte kaas 
 1 el lichte culinaire room 
 peper en zout 

voor de guacamole 
 1 avocado 
 1 teentje knoflook 
 1 el limoensap 
 2 kerstomaten 
 snufje zout 

voor de salsa 
 12 kerstomaten 
 2 lente-uien 
 2 rode chilipepers 
 1 el limoensap 
 handvol korianderblaadjes 
 1 el chilivlokken (optioneel) 
 snufje zout 

 

MATERIAAL: ovenschotel 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 180°C. 
2. Snijd de aardappelen in partjes (wedges), kruid met peper en zout en bak 30 minuten in de oven. 
3. Pel de ui en knoflook en snipper fijn.  
4. Snijd de paprika in reepjes.  
5. Hak de jalapeño peper fijn. 
6. Zet een pan op middelhoog vuur en bak de ui in olie tot hij zacht is.  
7. Voeg dan de knoflook, pepers, paprika, gehakt, chilipepers en kruiden toe.  
8. Breng op smaak met peper en zout.  
9. Laat drie minuten bakken op hoog vuur. 
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10. Doe de tomaten in een grote, diepe ovenschaal.  
11. Bedek met het chiligehakt en de helft van de geraspte kaas.  
12. Bak 10 minuten in de oven. 
13. Maak ondertussen de guacamole en de salsa.  
14. Prak de avocado in een kom met een vork.  
15. Pel de knoflook en pers deze over de avocado.  
16. Hak de kerstomaten en meng ze er onder.  
17. Breng op smaak met limoensap en een snuifje zout.  
18. Check de smaak en zet apart. 
19. Voor de salsa: hak de kerstomaten, lente-uien en chilipepers fijn.  
20. Doe in een kom en meng met het limoensap.  
21. Zet even apart. 
22. Haal de chili uit de oven en werk af met verse room, salsa en guacamole.  
23. Serveer met de aardappelwedges. 
 
 


