
 

Gevulde savooiekoolpakketjes (van Teun v/d keuken) 
4 personen 
 

 
 
Ingrediënten: 

• 1 savooiekool/groene kool 
• 1 kopje rijst 
• scheut sojasaus 
• 1 el sambal 
• scheut balsamicoazijn 
• 200 g vegetarisch of gebakken rundergehakt gehakt 
• 250 g kastanjechampignons 
• 1 grote of 2 kleine uien 
• 1 kopje doperwten (diepvries) 
• 1 el oregano 
• 1 ei, geklutst 
• geraspte kaas 

Saus 
• 1 blik (400ml) tomatenblokje (bv Polpa van Mutti) 
• 1 venkel fijngesneden 
• 1 ui fijngehakt 
• 1 teentje knoflook geperst 
• 1 paprika in kleine stukjes 

 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 180 graden.  
Maak eerst de saus. Bak de ui en de venkel in olijfolie op halfhoog vuur zacht in ongeveer 10 min. 
Doe de paprika erbij en bak nog 10 min. mee. Knijp de knoflook erboven en bak een minuutje 
mee. Roer de tomaten erdoor en laat op laag vuur ongeveer 20 minuten of tot de rest klaar is 
pruttelen. 
Kook de rijst gaar met wat zout en laat in de pan staan. 
Haal de koolbladeren van de kool, kook ze een minuutje en zet opzij. Maal de champignons in een 
keukenmachine tot kleine stukjes. Bak in een grote koekenpan eerst de ui zacht en voeg dan het 
gehakt en de champignons toe. Sprenkel er een scheut balsamicoazijn en sojasaus overheen en 
voeg de sambal toe. Bak tot het mooi bruin is. Kook de erwtjes een paar minuten. Voeg de 
erwten, rijst en oregano toe aan het gehaktmengsel en roer goed door. Meng het geklutste ei er 
ook doorheen. Leg de koolbladeren open en doe er twee scheppen gehaktvulling in. Rol op en 
vouw de uiteinden naar onderen zodat je gesloten pakketjes krijgt. Leg de rolletjes naast elkaar 
in een ovenschaal en giet de tomatensaus er overheen. Eventueel doe je hier nog geraspte kaas 
overheen. Bak het 35 minuten in de hete oven. 


