
DE PAPILL’HOT
VOOR HEERLIJKE
GROENTEN EN VIS

Geldig tot 15 juli 2018



Magimix geeft U 
bij aankoop van een Multifunctionele Stoomkoker 

DE PAPILL’HOT 

ZEEDUIVEL MET FIJNE GROENTEN
Voorbereiding: 15 min
Stoomtijd: 35 min  
Voor 2 personen:   
2 moten zeeduivel - 2 kleine courgettes -1 tomaat 
2 kleine uitjes - 2 eetl. crème fraîche - 1 snufje 
saffraanpoeder - 4 eetl. fijngehakte bieslook  
Zout, peper
Was de groenten. Schil de uitjes en de courgettes. 
Snijd de courgettes in schijfjes en halveer de tomaten. Doe een liter water in het 
reservoir van de stoomkoker, leg de courgettes en de ui in een stoomschaal van de 
stoomkoker, leg het deksel erop en laat 15 min. stomen op 100°.  
Laten uitlekken.
Knip ondertussen vier vellen papillot. Leg op elk vel de moot vis, de tomaten, de 
crème fraîche, de saffraan, de bieslook, zout en peper. Zodra de groenten gaar zijn, 
voegt u de uitjes en de courgettes.
Vouw de pakketjes dicht, leg ze in de stoomschaal en stoom ze 15 min. op 100°. Als 
uw apparaat de visfunctie heeft, kunt u de pakketjes 25 min. stomen op 80°.
Warm serveren.

OM DE PAPILL’HOT TE ONTVANGEN,
VOLGT U DE VOLGENDE STAPPEN: 

1    GELDIG voor elke aankoop van een Magimix Foodprocessor 
gedaan tussen 2 mei en 15 juli 2018, in een deelnemende winkel.

2    VUL HET ONLINE DEELNAMEFORMULIER IN:
 • GA SNEL naar de website van Magimix

www.magimix.be/be-nl/actie
 • SELECTEER de aanbieding STOOMKOKER
 • VUL het online formulier in
 •  UPLOAD de benodigde documenten: 
  -  Foto van het aankoopbewijs met daarop het bedrag en de   

datum van aankoop
  - Foto van de barcode op de verpakking

3    De rechthebbende ontvangt het PAPILL’HOT binnen 8 weken vanaf 
het moment van de online deelname.

Dit aanbod is geldig in België en Luxemburg uitsluitend voor de in dit formulier genoemde Magimix producten, 
die gekocht zijn tussen 02/05/18 en 15/07/18. Het aanbod beperkt zich voor eenzelfde product tot één 
deelname per huishouden (zelfde naam, zelfde adres). Deelname aan de actie kan alleen via het online 
deelnemingsformulier. Zullen als ongeldig beschouwd worden, alle onleesbare en onvolledige aanvragen, 
aanvragen na de geldigheidsdatum van de actie en alle aanvragen waar er geen geldig aankoopbewijs 
wordt mee verzonden. Aankoopbewijzen zonder datum worden niet in aanmerking genomen. U geeft 
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Magimix, uitsluitend in het kader van het 
beheer van deze aanbieding. Uw gegevens worden behandeld overeenkomstig de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van 2018. Behalve indien u daar expliciet toestemming voor geeft, worden uw 
gegevens uitsluitend gebruikt in het kader van deze aanbieding.


