
Basmatirijst

Gemalen kurkumaVerse koriander f

UiKnoflookteen

Peen fRode paprika f

Garnalen f

CitroenLeccino olijven

Tomatenpuree

Dit recept is geïnspireerd op paella, een rijstgerecht dat zijn oorsprong vindt in Valencia, waar 
het vooral met konijn en kip wordt gegeten. Traditioneel wordt paella boven een vuur van hout 
van de sinaasappelboom gebakken. Deze variant met garnalen en olijven maak je gewoon in de 
oven - snel, makkelijk én super smaakvol!

Gemakkelijk Lactosevrij

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij

* d

§ g

Spaanse rijstschotel met garnalen  
Met olijven, koriander en citroen

Calorie-focusVTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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 tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

 

WEEK 03 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peen (g) f 100    200    300    400    500    600    
Verse koriander 
(g) 23) f

21/2  5    71/2    10    121/2  15    

Gemalen kurkuma (tl) 1    2    3    4    5    6    
Basmatirijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Tomatenpuree (blik)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Leccino olijven (g) 15    30    45    60    75    90    
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Garnalen (g) 2) f 80    160    240    320    400    480    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 375    750    1125    1500    1875    2250    
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2663 / 637 312 / 75
Vet totaal (g) 19 2
 Waarvan verzadigd (g)  3,5 0,4
Koolhydraten (g)  87 10
 Waarvan suikers (g)  18,4 2,1
Vezels (g)  9 1
Eiwit (g)  24 3
Zout (g)  5,5 0,6

ALLERGENEN

2) Schaaldieren
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 
 

LTIP: Let jij op je zoutinname? Gebruik dan 
1/2 bouillonblokje voor 375 ml kokend water in 
plaats van 3/4 blokje.

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan, ovenschaal, aluminiumfolie en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Spaanse rijstschotel met garnalen.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Pers de knoflook of snijd 
fijn en snipper de ui.

GROENTEN SNIJDEN
Snijd de rode paprika in smalle repen en 

snijd de peen in dunne halve plakken. Snijd de 
koriander fijn.  

 PEEN BAKKEN
 Verhit de helft van de olijfolie in een 
wok of hapjespan en fruit de knoflook en de 
ui 2 minuten op middellaag vuur. Voeg de 
paprika, peen en kurkuma toe en roerbak 
nog 4 – 6 minuten t. 

tTIP: Heb je chorizo of andere pittige worst 
in huis? Bak deze dan mee bij stap 3 en volg 
verder het recept.

IN DE OVEN
 Voeg de rijst, bouillon en tomatenpuree 
toe aan de wok of hapjespan, breng aan de 
kook en laat 3 – 4 minuten zachtjes koken. 
Breng op smaak met peper en zout. Schenk 
het mengsel in een ovenschaal en dek 
goed af met aluminiumfolie. Bak de schotel 
25 minuten in de oven tt. Vind je de 
schotel nog te smeuïg, bak dan nog 5 minuten 
zonder aluminiumfolie. 

SNIJDEN EN BAKKEN
 Snijd ondertussen de citroen en de 
olijven in dunne plakken. Dep de garnalen 
droog met keukenpapier. Verhit vlak voor 
serveren de overige olijfolie in een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak de garnalen 
3 – 4 minuten, keer tussendoor om. 
 

ttTIP: Dek de schotel goed af, zodat het 
vocht in de rijst trekt. Doe je dit niet, dan 
verdampt het vocht en blijft de rijst hard.

SERVEREN
 Verdeel de garnalen over de ovenschaal 
en garneer met de olijven en de koriander. 
Schep op aan tafel en serveer met een schijfje 
citroen (pas op, de schaal is heet!).



Geraspte cheddar f

Mini-hamburgerbollenGekruide  
kipburgers f

Rode uiVastkokende 
aardappelen

Botersla fVleestomaat f

Groot, klein, rund of kip: burgers zijn altijd een goed idee! Deze kip-cheesburgers zijn favoriet 
bij het hele gezin. De rode ui wordt lekker zoet van smaak door hem lang te bakken zodat de 
suikers in de ui vrijkomen.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*
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Kip-cheeseburgers met zoete rode ui 
Met gebakken aardappeltjes en frisse salade

Totaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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 tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

 

WEEK 03 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vleestomaat (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Botersla (krop) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Gekruide kipburgers 
(50 g) f

2 4 6 8 10 12

Mini-hamburgerbollen 
(st) 1) 7) 11) 13) 17) 
20) 22) 

2 4 6 8 10 12

Geraspte cheddar 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen    
Olijfolie (el) 1    11/2 2 21/2 3 31/2
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Zwarte balsamicoazijn 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Zonnebloemolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mosterd naar smaak
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3881 / 928 596 / 143
Vet totaal (g) 46 7
 Waarvan verzadigd (g) 11,0 1,7
Koolhydraten (g) 86 13
 Waarvan suikers (g) 13,4 2,1
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 38 6
Zout (g) 1,5 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 11) Sesam 13) Lupine
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 22) Noten

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, koekenpan, kom en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de kip-cheeseburgers met zoete rode ui.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Schil de aardappelen en snijd in parten. 
Verhit de helft van de olijfolie in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
25 – 30 minuten, afgedekt, op middelhoog 
vuur. Haal na 20 minuten de deksel van 
de pan. 

RODE UI FRUITEN
Snijd ondertussen de rode ui in halve 

ringen. Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan en fruit de rode ui 4 – 6 minuten op 
laag vuur of tot hij de gewenste garing heeft. 
Haal uit de pan en bewaar apart in een kom. 

 SALADE MAKEN
 Snijd ondertussen de helft van de 
vleestomaat in plakken en de andere helft 
klein. Snijd de botersla grof en meng met de 
kleingesneden tomaat in een saladekom. 
Besprenkel met de extra vierge olijfolie en 
zwarte balsamicoazijn. Breng op smaak met 
peper en zout.

KIPBURGERS BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in dezelfde 
koekenpan en bak de gekruide kipburgers  
8 – 10 minuten op middelhoog vuur, of 
tot ze gaar zijn. Keer regelmatig om. Bak 
ondertussen de mini-hamburgerbollen 
4 – 5 minuten in de oven. 

BURGERS BELEGGEN
 Verdeel de mini-hamburgerbollen over 
de borden. Besmeer de onderkant met een 
laagje mosterd en beleg met wat sla, een 
plakje tomaat, wat rode ui en een kipburger 
en bestrooi met de geraspte cheddar.

BORDEN OPMAKEN
 Serveer de burgers met de gebakken 
aardappeltjes en de overige salade.



Vrije-uitloopei f

Mesclun fFeta f

Komkommer fNicola aardappelen

Bosui fTomaat f

Mayonaise f

Van frittata tot shakshuka - met eieren kun je ook met de avondmaaltijd alle kanten op. 
Vandaag maak je roerei met lekker veel verse ingrediënten. De tomaat maakt het zoet en fris, 
terwijl de feta zorgt voor pit.Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V
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RIJKGEVULD ROEREI MET SALADE 
Met feta, gebakken aardappelen en mayonaise

GlutenvrijgTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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 tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

 

WEEK 03 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Komkommer (st) f  1/2 1 11/2 2    21/2 3    
Tomaat (st) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Bosui (st) f 1    2 3    4 5    6
Feta (g) 7) f 40    75 100    125 150    175
Mesclun (g) 23) f 20    40 60    80 100    120
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4 6    8 10    12
Mayonaise (g) 
3) 10) 19) 22)f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Extra vierge olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Wittewijnazijn (tl) ½ 1 1½  2 2½ 3
Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3519 / 841 453 / 108
Vet totaal (g) 55 7
 Waarvan verzadigd (g) 15,5 2,0
Koolhydraten (g) 56 7
 Waarvan suikers (g) 10,5 1,4
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 28 4
Zout (g) 1,6 0,2

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel, saladekom, koekenpan en kom.
Laten we beginnen met het koken van de rijkgevuld roerei met salade.

AARDAPPELEN BAKKEN
Schil de aardappelen of was ze grondig 

en snijd in parten. Verhit de zonnebloemolie 
in een wok of hapjespan met deksel en bak 
de aardappelen 25 – 35 minuten, afgedekt, 
op middelhoog vuur. Haal na 20 minuten de 
deksel van de pan. Schep regelmatig om en 
breng op smaak met peper en zout. 

SNIJDEN
Snijd ondertussen de komkommer in 

halve plakken. Snijd de tomaat in blokjes 
en snijd de bosui in fijne ringen. Verkruimel 
de feta. 

 SALADE MAKEN
 Meng in een saladekom de extra vierge 
olijfolie en de wittewijnazijn tot een dressing. 
Beng op smaak met peper en zout. Voeg de 
komkommer, de mesclun, de helft van de 
feta en de helft van de tomaten toe. 

GROENTEN BAKKEN
 Verhit de roomboter in een koekenpan 
en bak de bosui en de overige tomaat 
3 – 4 minuten. 

ROEREI MAKEN
 Kluts ondertussen de eieren met een vork 
in een kom en breng op smaak met peper en 
zout. Giet het eimengsel in de koekenpan met 
tomaat, voeg de overige feta toe en laat het ei 
al roerend stollen. 

SERVEREN
 Verdeel het roerei over de borden en 
serveer met de gebakken aardappelen, de 
mayonaise en de salade. 



Basmatirijst

KerriepoederVerse gember

Rode peper fSjalot

Rode paprika fKnoflookteen

Kabeljauwfilet  
zonder vel f

Citroen

Spinazie f

Vandaag maak je een eenpansgerecht. Terwijl de rijst aan het garen is, leg je de kabeljauw in 
dezelfde pan. Op deze manier stoomt de vis gaar. Je brengt het geheel op smaak met geurige 
kruiden, gember en een beetje rode peper voor extra pit.Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g
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PILAV MET GESTOOMDE KABELJAUW 
Met basmatirijst, paprika en spinazie

Calorie-focusLTotaal: 40-45 min.9



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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 tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

 

WEEK 03 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode peper (st) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode paprika (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Kerriepoeder (zakje) 
9) 10) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Basmatirijst (g) 70 140 210 280 350 420
Spinazie (g) f 100 200 300 400 500 600
Citroen (st) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Kabeljauwfilet zonder 
vel (100g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Roomboter (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2435 / 582 355 / 85
Vet totaal (g) 22 3
 Waarvan verzadigd (g) 12,6 1,8
Koolhydraten (g) 64 9
 Waarvan suikers (g) 6,8 1,0
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 2,9 0,4

ALLERGENEN

4) Vis 9) Selderij 10) Mosterd

BENODIGDHEDEN
Fijne rasp, hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de pilav met gestoomde kabeljauw.

SNIJDEN
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot. 

Verwijder de zaadlijsten van de rode peper 
en snijd de rode peper fijn. Pers de knoflook 
of snijd fijn. Snijd de rode paprika in blokjes. 
Schil de gember en rasp of snijd fijnt. 

ROERBAKKEN
Verhit de roomboter in een hapjespan met 

deksel en fruit de sjalot, de rode peper en de 
gember 3 minuten op middelmatig vuur. Voeg 
de knoflook en het kerriepoeder toe en bak 
1 minuut. Zet het vuur hoog, voeg de paprika 
toe en roerbak nog 1 minuut. Weeg 70 g rijst 
per persoon af, voeg toe aan de pan en schep 
goed omtt. 

 RIJST STOMEN
 Schenk de bouillon bij de rijst en breng 
aan de kook. Zet het vuur middellaag, dek de 
pan af en laat de rijst 10 – 12 minuten zachtjes 
koken. Roer regelmatig door om aanbakken 
te voorkomen. 

SPINAZIE SNIJDEN
 Scheur of snijd ondertussen de spinazie 
grof en snijd de citroen in partjes. Dep de 
kabeljauwfilet droog met keukenpapier en 
breng op smaak met peper en zout.�
�

�

�

PILAV AFMAKEN
 Voeg de spinazie in delen toe aan de 
hapjespan en schep goed om met de rijst, 
breng op smaak met peper en zout. Leg de 
kabeljauwfilet op de rijst en dek af. Laat de 
rijst en de vis minuten 8 – 10 minuten zachtjes 
stomen, of tot beide gaar zijn.

tTIP: Je hoeft de gember niet te schillen 
voordat je hem raspt. 

SERVEREN
 Verdeel de rijst en de vis over de borden. 
Serveer met de citroenpartjes.

ttTIP: Let op, je ontvangt meer rijst dan je 
nodig hebt, weeg het dus even af.



Duitse biefstuk f

Gesneden snijbonen fRode peper f

Kruimige aardappelenBataat

Bosui fKnoflookteen

Duitse biefstuk is gemaakt van grofgemalen, mals rundvlees. Dit vlees is ook lekker als het 
nog een beetje rood is, je hoeft het dus niet lang te bakken. De bosui geeft samen met de rode 
peper pit aan de zoete bataatpuree. Heb jij je ook weleens afgevraagd wat nu het verschil is 
tussen lente-ui en bosui? Dat zit 'm in het oogstmoment: de lente-ui wordt eerder geoogst en is 
daardoor wat milder van smaak.

Gemakkelijk Quick & Easy

Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen Family

* r
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§ b

DUITSE BIEFSTUK MET PITTIGE BATAATPUREE 
Met gebakken knoflook-snijbonen

Calorie-focusLTotaal: 25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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 tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

 

WEEK 03 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bataat (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Kruimige aardappelen 
(g) 100    200    300    400    500    600    

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Bosui (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gesneden snijbonen  
(g) 23) f

150 300 450 600 750 900

Duitse biefstuk  
(100 g) f

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 400 800 1200 1600 2000 2400
Olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Roomboter (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Melk scheutje
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2573 / 615 376 / 90
Vet totaal (g)  17 2
 Waarvan verzadigd (g)  5,8 0,9
Koolhydraten (g)  78 11
 Waarvan suikers (g)  17,9 2,6
Vezels (g)  14 2
Eiwit (g)  30 4
Zout (g) 0,7 0,1

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan met deksel, koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de Duitse biefstuk met pittige bataatpuree.

SNIJDEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel 

voor de bataat en de aardappelen. Weeg 
de bataat af, was of schil de bataat en de 
aardappelen en snijd beide in grove stukken. 
Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de lente-ui 
in fijne ringen en bewaar het witte en groene 
gedeelte apart van elkaar. Verwijder de 
zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 
peper fijn. 

KOKEN
Kook de aardappelen en de bataat 

10 – 12 minuten, afgedekt, in de pan 
met bouillon. Giet daarna af, bewaar 
een klein beetje bouillon en laat zonder 
deksel uitstomen.

 SNIJBONEN BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
koekenpan met deksel op middelhoog vuur. 
Bak de knoflook 1 – 2 minuten. Voeg de 
snijbonen, het wit van de bosui en 1 el water 
per persoon toe en bak, afgedekt, 6 minuten. 
Haal vervolgens de deksel van de pan en bak 
de snijbonen nog 4 minuten. Breng op smaak 
met peper en zout.

BIEFSTUK BAKKEN
 Verhit ondertussen de roomboter in 
een koekenpan op middelhoog vuur en bak 
de Duitse biefstuk in 2 – 3 minuten per kant 
rondom bruin. Breng op smaak met peper en 
zout. Bak de Duitse biefstuk langer wanneer 
je niet van rood vlees houdtt.  
 
 
tTIP: Wil je jus bij dit gerecht? Blus dan het 
bakvet van de Duitse biefstuk af met 2 el water 
per persoon, roer goed door en schenk de jus 
over de puree. 

PUREE MAKEN
 Stamp de bataat en de aardappelen fijn 
met een aardappelstamper. Voeg een scheutje 
melk en wat van het bewaarde kookvocht 
toe, roer de rode peper erdoor en breng op 
smaak met peper en zout s. Voeg eventueel 
extra roomboter toe om het geheel smeuïger 
te maken.

SERVEREN
 Verdeel de bataatpuree over de borden 
en garneer de puree met het groen van de 
bosui. Serveer met de snijbonen en de 
Duitse biefstuk.

 

sTIP: Eet je dit gerecht met kinderen en 
houden zij niet van pittig? Laat dan de rode 
peper achterwege en breng de bataatpuree 
eventueel verder op smaak met ½ tl 
kerriepoeder per persoon.



Verse munt f

Feta fOlijven & kappertjes f

Rode cherrytomaten fCourgette f

KnoflookteenFarfalle

Verse bladpeterselie f

Vers basilicum f

De bereiding van deze snelle pasta is heel simpel, maar de smaken zijn dat zeker niet. De hartige 
kappertjes, olijven en feta vormen een smakelijk contrast met de zoete cherrytomaatjes. Samen 
met de verschillende groene kruiden vormt dit gerecht een complex geheel van smaken. Supersimpel Veggie

Eet binnen 3 dagen

- V

%

Farfalle met geroosterde groenten en feta 
Met groene kruiden, olijven en kappertjes

FamilybTotaal: 20-25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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 tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

 

WEEK 03 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (st)f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Farfalle (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Knoflookteen  (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Olijven & kappertjes  
(g) f

30    60    90    120    150    180    

Feta (g) 7) f 40    75    100    125    150    175    
Verse munt 
(blaadjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Vers basilicum 
(blaadjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Extra vierge olijfolie (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3475 / 831 702 / 168
Vet totaal (g)  45 9
 Waarvan verzadigd (g)  10,0 2,0
Koolhydraten (g)  80 16
 Waarvan suikers (g)  17,6 3,6
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 22 5
Zout (g)  2,4 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17)Eieren  20) Soja 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de farfalle met geroosterde groenten en feta.

ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de farfalle. Snijd de courgette 
in plakken van een halve cm. Verdeel de 
courgette samen met de rode cherrytomaten 
op een bakplaat met bakpapier en besprenkel 
met de olijfolie. Breng op smaak met peper en 
zout en bak 15 – 20 minuten in de oven, of tot 
de cherrytomaten open beginnen te barsten.

PASTA KOKEN
Kook ondertussen de farfalle, afgedekt, 

11 – 13 minuten. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen. 

 SMAAKMAKERS SNIJDEN
 Pers de knoflook of snijd fijn. Halveer de 
olijven en snijd de kappertjes fijn. Verkruimel 
de feta. Snijd de blaadjes munt en basilicum 
in dunne reepjes. Snijd de peterselie fijn. 

SMAAKMAKERS MENGEN
 Meng de knoflook, olijven, kappertjes 
en extra vierge olijfolie in een kleine kom t.

OP SMAAK MAKEN
 Voeg het olijvenmengsel toe aan de 
farfalle en schep goed om. 

RWEETJE: Wist je dat kappertjes 
de ongeopende bloemknopjes van de 
kappertjesplant zijn?

SERVEREN
 Verdeel de farfalle over de borden en 
garneer met de feta, de munt, het basilicum 
en de peterselie. Besprenkel naar smaak met 
extra vierge olijfolie. Serveer met de gepofte 
cherrytomaten en courgette.

tTIP: Kook je voor kids? Kappertjes en 
olijven zijn sterk van smaak, je kunt deze ook 
apart houden zodat iedereen ze aan tafel zelf 
kan toevoegen.



Geraspte pecorino f

OrzoPijnboompitten

KnoflookteenUi

Verse citroentijm fBroccoli f

Orzo wordt ook wel risoni genoemd, wat in het Italiaans grote rijstkorrel betekent, verwijzend 
naar de vorm van deze pastasoort. Een belangrijke smaakmaker in dit gerecht is de pecorino, 
een harde Italiaanse schapenkaas. De naam van de kaas komt dan ook van het Italiaanse 
woord voor schaap: pecora. Tijdens de bereiding wordt de kaas regelmatig gezouten met een 
uitgesproken zilte smaak als resultaat. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Orzo met broccoli, pecorino en pijnboompitten 
Met verse citroentijm

VeggievTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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 tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Broccoli (g) f 250 400 650 800 1050 1200
Verse citroentijm 
(g) 23) f

11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2

Pijnboompitten 
(g) 19) 22) 25) 15 20 25 30 45 50

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Geraspte pecorino 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

Zelf toevoegen    
Groentebouillon (ml) 175 350 550 700 900 1100
Olijfolie (el)  1/2 1    1    11/2 11/2 2    
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2747 / 657 482 / 115
Vet totaal (g) 27 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,3 1,8
Koolhydraten (g) 69 12
 Waarvan suikers (g) 6,9 1,2
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 30 5
Zout (g) 3,7 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesam

LTIP: Let jij op je calorie-inname? 
Gebruik dan per persoon de helft van de 
pijnboompitten en de helft van de pecorino.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met broccoli, pecorino en pijnboompitten.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Kook ruim water in een 

pan met deksel voor de broccoli. Snipper de 
ui en pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de 
bloem van de broccoli in roosjes en de steel 
in blokjes. Ris de blaadjes citroentijm van de 
takjes en snijd of hak fijn.

ROOSTEREN
Verhit een wok of hapjespan op hoog vuur 

en rooster de pijnboompitten, zonder olie, 
goudbruin. Haal uit de pan en bewaar apart.

 RISOTTO BEREIDEN
 Verhit de olijfolie in dezelfde wok 
of hapjespan en fruit de ui en knoflook 
2 minuten op laag vuur. Voeg de citroentijm 
en orzo toe en roerbak 1 minuut op 
middellaag vuur. Voeg de bouillon toe en kook, 
afgedekt, in 10 – 12 minuten op laag vuur 
droog. Schep regelmatig om. Voeg eventueel 
extra water toe als de orzo te droog wordt.

BROCCOLI KOKEN
 Kook ondertussen de broccoli 
6 – 8 minuten in de pan met deksel en giet 
daarna af.

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de broccoli en de helft van de 
pecorino toe aan de orzo en laat de kaas al 
roerend smelten. Breng op smaak met peper 
en zout.

sTIP: Wil je het gerecht iets meer pit geven? 
Voeg dan een theelepel harissa of sambal toe.

SERVEREN
 Verdeel de orzo over de borden 
en bestrooi met de pijnboompitten en 
overige pecorino.

RWEETJE: Wist je dat je met de broccoli in 
dit gerecht meer dan de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid aan vitamine C binnenkrijgt?



Gele paprika f

Mayonaise fVrije-uitloopei f

UiVastkokende 
aardappelen

Belegen kaas fBoekoeloekoemix

Witte ciabattaMesclun f

Tomaat f

Vandaag staat er een leuke vegetarische variatie op het menu: de boekoeloekoeburger - ja, je 
leest het goed! Boekoeloekoe is een mix van volkoren granen en meer dan 15 verschillende 
soorten gedroogde kruiden, specerijen en groenten waar je zelf heel makkelijk een lekkere 
burger (zonder vlees) mee maakt. Je kunt er zelf ook nog mee variëren door er bijvoorbeeld 
kaas of rode peper aan toe te voegen.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Boekoeloekoeburger met gebakken ei 
Met aardappelen, frisse salade en honing-mosterdmayonaise

VeggieVTotaal: 40-45 min.9



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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 tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Ui (st)  1/8  1/4  3/8 1/2 5/8 3/4
Boekoeloekoemix (g) 1) 
9) 19) 20) 21) 22) 25) 27) 20 40 60 80 100 120

Belegen kaas, geraspt 
(g) 7) f

10 20 30 40 50 60

Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Mayonaise 
(g) 3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Gele paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaat (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mesclun (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Witte ciabatta (st) 1) 6) 
7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Melk (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte balsamicoazijn (tl) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Honing (tl) 1 2 3 4 5 6
Mosterd (tl) 2 4 6 8 10 12
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3948 / 944 653 / 156
Vet totaal (g) 55 9
 Waarvan verzadigd (g) 10,8 1,8
Koolhydraten (g) 83 14
 Waarvan suikers (g) 13,8 2,3
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 23 4
Zout (g) 1,8 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Saladekom, hapjespan met deksel, grote kom,  kleine kom, ovenrooster met bakpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de boekoeloekoeburger met gebakken ei.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil 

de aardappelen of was ze grondig en snijd 
in parten. Snipper de ui zeer fijn. Verhit 
1 el olijfolie per persoon in een hapjespan 
met deksel en bak de aardappelen 25 – 
35 minuten, afgedekt, op middelhoog vuur. 
Haal na 20 minuten de deksel van de pan. 
Schep regelmatig om en breng op smaak met 
peper en zout. 

BOEKOELOEKOEBURGER MAKEN
Kluts in een kom een ei  Meng in een grote 

kom de benodigde boekoeloekoemix met de 
belegen geraspte kaas, ui, 1 el ei en 1 el melk 
per persoon t. Voeg eventueel een beetje 
extra melk toe wanneer het mengsel te droog 
lijkt tt. Laat het mengsel 15 minuten stevig 
worden in de koelkast.

 SALADE MAKEN
 Maak ondertussen  in een saladekom 
een dressing van de extra vierge olijfolie, 
1 tl mayonaise per persoon en de witte 
balsamicoazijn. Snijd de gele paprika in 
dunne reepjes en de tomaat in parten. Meng 
de dressing met de gele paprika, tomaat 
en de mesclunsalade, houd een beetje 
mesclunsalade apart voor op het broodje. 

BURGERS BAKKEN
 Maak van de boekoeloekoemix een 
kleine bal per persoon. Verhit 1/4 el olijfolie 
per per persoon in een koekenpan op 
middelhoog vuur, leg de ballen voorzichtig 
in de pan en druk ze plat tot een burger.  Je 
kunt ze eventueel nog een beetje vormen met 
een spatel. Bak de boekoeloekoeburgers 
4 – 5 minuten aan elke kant. Verhit 
ondertussen 1/4 el olijfolie per persoon in een 
andere koekenpan en bak het overige ei. Breng 
op smaak met peper en zout.

CIABATTA BAKKEN 
Bak ondertussen de ciabatta 6 – 8 

minuten in de oven. Meng ondertussen in een 
kleine kom de rest van de mayonaise met de 
honing en de mosterd. 

tTIP: In dit recept kluts je eerst een ei zodat 
je makkelijker eetlepels kan toevoegen. Voeg 
je te veel toe dan wordt mix te plakkerig.

BURGER BOUWEN
 Snijd de ciabatta open en verdeel de 
apart gehouden mesclunsalade op het 
broodje. Leg de boekoeloekoeburger 
erop en verdeel 1 el van de honing-
mosterdmayonaise over de burger. Leg het 
gebakken ei op de burger. Serveer de mesclun 
salade en de aardappelen naast het broodje.

ttTIP: Ons recept is net anders dan dat er 
op de verpakking van de mix staat. Houd ons 
recept aan.



Citroen-
tijmvarkensworst f

Verse salie fRode ui

Peen fKruimige aardappelen

UiKnolselderij

Veldsla f

De aardappelen in deze stamppot vul je aan met knolselderij, lekker kruidig, zoet van smaak en 
bovendien hartstikke gezond. De worst is van onze leverancier Brandt & Levie. Deze bevlogen 
worstmakers werken met varkensboeren die goed voor hun varkens zorgen en dat proef je! Deze 
worst hebben ze op smaak gebracht met citroen en tijm. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

§

Knolselderijhutspot met Brandt & Levie citroen-tijmworst  
Met gekarameliseerde rode ui en verse salie

GlutenvrijgTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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 tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kruimige aardappelen 
(g) 200 400 600 800 1000 1200

Peen (g) f 100 200 300 400 500 600
Knolselderij (g) 9) 125 250 375 500 625 750
Ui (st) 1 2 3 4 5 6
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse salie (g) 23) f 2 3 4 6 7 9
Citroen-
tijmvarkensworst 
(100 g) f

1 2 3 4 5 6

Veldsla (g) 23) f 40 60 80 120 140 180

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje 
(st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zwarte balsamicoazijn 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Mosterd (tl) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3071 / 734 413 / 99
Vet totaal (g) 37 5
 Waarvan verzadigd (g) 15,6 2,1
Koolhydraten (g) 63 9
 Waarvan suikers (g) 16,1 2,2
Vezels (g) 16 2
Eiwit (g) 28 4
Zout (g) 4,2 0,6

ALLERGENEN

9) Selderij
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, saladekom, grote pan met deksel en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de knolselderijhutspot met Brandt & Levie citroen-tijmworst.

SNIJDEN
Kook 600 ml water per persoon voor de 

aardappelen en groenten in een grote pan met 
deksel. Was of schil de aardappelen en snijd in 
parten. Snijd de peen in dunne halve plakken. 
Schil de knolselderij en snijd grove stukken. 
Snijd de ui in halve ringen.

HUTSPOT KOKEN
Voeg de aardappelen en groenten toe 

aan de grote pan met deksel. Verkruimel het 
bouillonblokje boven de pan en laat, afgedekt, 
20 – 25 minuten zachtjes koken. Giet daarna af, 
bewaar een beetje kookvocht en laat zonder 
deksel uitstomen.

 VARKENSWORST BAKKEN
 Snipper ondertussen de rode ui en snijd 
de salie fijn. Verhit de helft van de roomboter 
in een koekenpan en bak de varkensworst 
2 – 3 minuten rondom aan op middelhoog 
vuur. Voeg de rode ui en salie toe, dek de pan 
af en bak nog 8 – 10 minuten op middelmatig 
vuur. Keer de varkensworst regelmatig om.

SALADE MAKEN
 Meng ondertussen de veldsla met de 
extra vierge olijfolie en zwarte balsamicoazijn 
in een saladekom en breng op smaak met 
peper en zout.

tTIP: Wil je jus bij de hutspot? Haal de 
varkensworst dan vlak voor het opdienen uit 
de koekenpan, voeg een scheutje kookvocht 
of water toe en breng aan de kook. Roer er 
een klontje boter door en breng op smaak met 
peper en zout.

STAMPEN
 Stamp de aardappelen en groenten 
tot een grove stamppot. Voeg de overige 
roomboter en eventueel een klein scheutje 
melk of kookvocht toe om het smeuïg te 
maken. Voeg vervolgens de mosterd toe en 
breng eventueel op smaak met peper en zout.

RWEETJE: Wist je dat knolselderij een van 
de vezelrijkste groenten is? Daarnaast is de 
knolselderij rijk aan onder andere calcium en 
ijzer. Misschien een lelijk eendje van buiten, 
maar mooi van binnen.

SERVEREN
 Verdeel de stamppot over de borden. 
Garneer met de rode ui en salie en serveer 
met de varkensworst en veldsla t.

TIP: Heb je knolselderij over? Snijd deze in 
blokjes en meng met andere overgebleven 
groenten en bouillon in een pan met deksel. 
Laat 15 minuten koken en pureer daarna met 
een staafmixer. Zo heb je in een handomdraai 
een heerlijk stevige soep en hoef je niks weg 
te gooien.



Over de uitspraak van deze deegkussentjes kun je struikelen – spreek het net als de Italianen 
uit als 'njokkie' – maar de bereiding is gelukkig heel makkelijk. Gnocchi kook je meestal, maar 
in dit recept bak je ze waardoor ze een krokant korstje krijgen en vanbinnen zacht en luchtig 
blijven. De courgette snijd je in linten voor een andere textuur. 

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Provolone mini-flakes 
f

Rucola f

Rode cherrytomaten fCourgette f

Groene pesto fGnocchi

Gebakken gnocchi met groene pesto 
Met courgettelinten, rucola en cherrytomaten



BEGIN 
GOED

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 tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 MENGEN 
• Verhit ondertussen de rest van de olijfolie in een andere 

koekenpan op middelhoog vuur. Bak de cherrytomaten en 
de courgettelinten 4 – 5 minuten.

• Meng de groene pesto door de groenten en schep 
goed om. 

• Voeg de gebakken gnocchi toe, roer door en zet het vuur uit.

4 SERVEREN
• Zet het vuur uit en meng de rucola door de gnocchi.
• Garneer met de provolone mini-flakes en serveer.

tTIP: Laat het topje van de courgette zitten, zo kun je hem 
vasthouden terwijl je de linten schaaft.

1 VOORBEREIDEN
• Schaaf de courgette met een dunschiller of kaasschaaf in 

de lengte in dunne linten t.
• Halveer de rode cherrytomaten.

2 GNOCCHI BAKKEN
• Verhit de olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur.
• Bak de gnocchi in 6 – 8 minuten goudbruin. Schep de 

gnocchi niet te vaak om, geef ze de tijd om mooi te kleuren.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode cherrytomaten (g) f 60 125 185 250 310 370
Gnocchi (g) 1) 250    500 750    1000 1250    1500
Groene pesto (g) 7) 8) f 40 80 120 160 200 240
Rucola (g) 23) f 20    40 60    80 100    120
Provolone mini-flakes (g) 7) f 15    25 35    50 60    75

Zelf toevoegen    
Olijfolie (el) 1    1    2    2 3    3
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3602 / 861 630 / 151
Vetten (g)  38 7
 Waarvan verzadigd (g)  6,7 1,2
Koolhydraten (g)  106 19
 Waarvan suikers (g)  13,3 2,3
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g)  20 4
Zout (g)  2,6 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN: 2x koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de gebakken gnocchi met groene pesto. 



Deze tonijnburgers zijn in een handomdraai gemaakt. Je handen blijven zelfs schoon, want je 
schept het mengsel rechtstreeks in de pan. De frisse ravigotesaus met kappertjes en augurk 
past perfect bij vis - wie weleens kibbeling eet kent de saus zeker!Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

* 

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Vrije-uitloopei f

LimoenTonijn

Komkommer fDrieling aardappelen

Bosui fTomaat f

Ravigotesaus f

Tonijnburger met ravigotesaus 
Met aardappeltjes en een frisse tomaat-komkommersalade



BEGIN 
GOED

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 tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 TONIJNBURGERS MAKEN EN BAKKEN
• Laat de tonijn uitlekken. Snijd per persoon 1 partje van de 

limoen af en pers de rest van de limoen uit. Meng de tonijn 
in een kom met 1 el bloem per persoon, 1 eierdooier per 
persoon,  1 tl limoensap per persoon, het witte gedeelte van 
de bosui en peper en zout, meng goed door.

• Verhit 1 el zonnebloemolie  per persoon in een koekenpan 
op middelhoog vuur en schep hier een flinke lepel van het 
tonijnmengsel in, druk plat zodat je een burger krijgt en 
bak 2 – 3 minuten per kant.

4 SERVEREN 
• Meng de aardappeltjes met 1/2 el roomboter per persoon en 

breng op smaak met peper en zout. 
• Verdeel de aardappeltjes over de borden en serveer met de 

tonijnburger en tomaten-komkommersalade. 
• Garneer met het groene gedeelte van de bosui, de 

limoenpartjes en serveer de ravigotesaus erbij.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Drieling aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200
Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Bosui (st) f 1 2 3 4 5 6
Tonijn (blik) 4) 1 1 2 2 3 3
Limoen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Ravigotesaus (g) 3) 10) 19) 22)f 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Wittewijnazijn (el) 1 2 3 4 5 6
Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6
Bloem (el) 1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2992 / 715 502 / 120
Vetten (g) 41 7
 Waarvan verzadigd (g) 7,9 1,3
Koolhydraten (g) 60 10
 Waarvan suikers (g) 13,8 2,3
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

3) Eieren 4) Vis 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan, kom en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de tonijnburger met ravigotesaus.

1 AARDAPPELTJES KOKEN
• Was de aardappeltjes, halveer en snijd de eventuele grote 

aardappeltjes in kwarten. 
• Kook de aardappeltjes afgedekt in een pan met deksel 

in 12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen. 

2 GROENTEN SNIJDEN
• Snijd ondertussen de komkommer in de lengte door de 

helft en dan in dunne halve maantjes. Snijd ook de tomaat 
in dunne halve maantjes. 

• Snijd de bosui in fijne ringen en bewaar het witte en groene 
gedeelte apart van elkaar. 

• Meng in een saladekom de wittewijnazijn met de suiker en 
voeg hier de komkommer en tomaat aan toe. 



50 min

Eet binnen 3 dagen

0

%

* Gemakkelijk

Net zo vol van smaak als het bekendere "pulled pork", maar veel sneller klaar is deze kip met 
koolsla. "Pulled" betekent in dit gerecht dat je het zachte, botergaar gestoofde vlees met twee 
vorken uit elkaar plukt. De friszure koolsla maak je zelf - het snijwerk hebben we je wel alvast uit 
handen genomen.

PULLED CHICKEN MET COLESLAW, MAISKOLF EN AUGURK 
MET EEN TURKSE PIDE EN GEKARAMELISEERDE RODE UI

Gemengde  
kool & peen  f

Turkse pideMaiskolf  f

Gekruide  
kipdrumsticks f

Gerookt  
paprikapoeder

KnoflookteenRode ui

Pikante uienchutney fAugurken  f

Verse bieslook fVolle yoghurt f

Mayonaise f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh
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SALADE MAKEN
 Meng ondertussen de gemengde kool en 
peen in een kom met mayonaise en yoghurt 
en breng op smaak met peper en zout. Snijd 
of knip de bieslook fijn. Snijd de augurken 
in plakjes.

KIP PLUKKEN
  Haal de kipdrumsticks uit de oven en 
snijd of trek voorzichtig het vlees van het bot. 
Het mogen kleine stukjes worden. Pas op voor 
de hete stoom die eruit komt.  Voeg, zodra de 
rode ui klaar is, de uienchutney en 2 el water 
per persoon toe aan de pan.

SERVEREN
 Snijd de Turkse pide open en beleg 
met een beetje koolsalade, de geplukte kip,  
gekarameliseerde ui en een paar stukjes 
augurk. Serveer met de maïskolf en garneer 
met de bieslook. Serveer de overige salade 
aan tafel.

tTIP: Gerookt paprikapoeder brandt 
makkelijk aan, blijf dus in de
buurt van de pan en voeg de kipdrumsticks 
eventueel eerder toe.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 210 graden en 

haal de roomboter uit de koelkast. Verhit de 
olijfolie in een koekenpan  op middelhoog 
vuur en bak het gerookt paprikapoeder 
1 minuut t. Voeg de kipdrumsticks toe,  
bak in 4 – 6 minuten rondom aan en breng op 
smaak met peper en zout. Snijd ondertussen 
de rode ui in halve ringen en pers de knoflook 
of snijd fijn.

MAISKOLF EN KIP IN DE OVEN
Meng in een kleine kom de knoflook 

met 1 el roomboter per persoon. Leg de 
maïskolf op een bakplaat met bakpapier en 
smeer de bovenkant van de maïskolf in met 
de knoflookboter en breng op smaak met 
peper en zout. Leg de kipdrumsticks in een 
ovenschaal en zet deze ovenschaal op dezelfde 
bakplaat. Bak de maïs en kipdrumsticks 15 – 
20 minuten in de oven. Bak de Turkse pide de 
laatste 3 – 4 minuten mee.

 UI KARAMELISEREN
 Verhit ondertussen een hapjespan, 
zonder olie, op middelhoog vuur en voeg 
de rode ui met een snuf zout toe. Bak 2 – 
3 minuten. Voeg 1/2 el roomboter per persoon 
toe, roer tot de boter is gesmolten en zet het 
vuur op middelmatig. Laat de ui in ongeveer 
15 – 20 minuten zacht worden. Roer af en toe 
door zodat de ui niet aanbrandt. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gerookt paprikapoeder 
(tl)

1 2 3 4 5 6

Gekruide kipdrumsticks 
(st) f

2 4 6 8 10 12

Rode ui (st) 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Maïskolf (st) f 1 2 3 4 5 6
Turkse pide (st) 1) 17) 
20) 21) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Gemengde kool & peen 
(g) 23) f

100 200 300 400 500 600

Mayonaise 
(g) 3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Volle yoghurt 
(g) 7) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Verse bieslook 
(g) 23) f

11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2

Augurken (g) f 25 50 75 100 125 150
Pikante uienchutney 
(g) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 5123 / 1225 638 / 153
Vetten (g) 69 9
 Waarvan verzadigd (g) 21,4 2,7
Koolhydraten (g) 94 12
 Waarvan suikers (g) 39,6 4,9
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 53 7
Zout (g) 2,0 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20)  Soja 
21) Melk (inclusief lactose) 22) Noten 23) Selderij 25) Sesam 
27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Kleine kom, bakplaat met bakpapier, hapjespan, ovenschaal, kom, bakpapier en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de pulled chicken met coleslaw, maiskolf en augurk.



40 min Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen
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* Gemakkelijk

Kalettes, zijn een kruising tussen spruitjes en boerenkool. De smaak komt in de buurt van jonge 
boerenkool, is minder bitter dan spruitjes maar kalettes hebben wel die lekker knapperige bite. Het 
zijn kleine vitaminebommetjes vol antioxidanten en met hun paarse nerven en gekrulde blaadjes 
zien ze er ook nog eens heel bijzonder uit.

VARKENSHAASMEDAILLONS MET KALETTES 
MET PASTINAAK-AARDAPPELPUREE

Spekblokjes f

Kalettes fKnoflookteen

Pastinaak fVarkenshaasmedaillon 
f

PecannotenKruimige aardappelen



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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 tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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KALETTES ROERBAKKEN
 Pers ondertussen de knoflooktenen 
of snijd fijn. Haal de harde kontjes van de 
kalettes tt. Verhit de olijfolie in een wok 
of hapjespan op middelhoog vuur en fruit de 
knoflook 1 minuut. Voeg de kalettes  toe en 
roerbak 6 – 8 minuten. Voeg de spekblokjes 
toe en bak nog 3 minuten, breng op smaak 
met peper.

OP SMAAK BRENGEN
  Breng ondertussen de puree op smaak 
met de overige roomboter, melk, peper en 
flink wat zout. Snijd de varkenshaas, tegen de 
draad in, in dunne plakken.

tTIP: Snijd het vlees niet direct na het 
bakken, maar laat het even rusten, anders 
lopen de sappen er al uit en wordt het vlees 
wat taaier.

SERVEREN
 Verdeel de puree over de borden 
en garneer met de pecannoten. Schep 
de kalettes  ernaast en leg de gesneden 
varkenshaas er schuin tegenaan. Schep het 
bakvet van de varkenshaas erover.

ttTIP: Halveer grotere kalettes, zodat ze 
allemaal gelijkmatig garen.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden. Haal 

de varkenshaasmedaillon uit de koelkast om 
op kamertemperatuur te  laten komen. Breng 
ruim water aan de kook met een snuf zout 
in een pan met deksel voor de aardappelen. 
Weeg 150 gram pastinaak per persoon af. Was 
of schil de aardappelen en de pastinaak en 
snijd beide in stukken van gelijke grootte.

PUREE MAKEN
Kook de aardappelen en pastinaak in 15 

– 18 minuten gaar. Giet daarna af en stamp fijn 
met een aardappelstamper. Hak ondertussen 
de pecannoten grof. Verhit een koekenpan op 
middelhoog vuur en rooster de pecannoten 
tot ze beginnen te kleuren. Haal uit de pan en 
bewaar apart.

 MEDAILLON BAKKEN
Wrijf de varkenshaasmedaillon in 

met peper en zout. Verhit de helft van 
de roomboter in dezelfde koekenpan 
op middelhoog vuur en bak de 
varkenshaasmedaillon in 3 – 4 minuten 
rondom bruin. Leg in een ovenschaal, schenk 
het bakvet eroverheen en bak 8 – 10 minuten 
in de oven, of totdat het vlees gaar is. Laat kort 
rusten voordat je het vlees aansnijdt t.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Varkenshaasmedaillon 
(g) f

120 240 360 480 600 720

Pastinaak (g) f 150 300 450 600 750 900
Kruimige aardappelen 
(g)

150 300 450 600 750 900

Pecannoten 
8) 19) 25) (g)

10 20 30 40 50 60

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Kalettes (g) f 150 300 450 600 750 900
Spekblokjes (g) f 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 2 3 4 5 7 8
Olijfolie (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Peper & zout naar smaak
Melk scheutje

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3609 / 863 541 / 129
Vetten (g) 49 7
 Waarvan verzadigd (g) 19,4 2,9
Koolhydraten (g) 56 8
 Waarvan suikers (g) 14,7 2,2
Vezels (g) 17 3
Eiwit (g) 39 5,8
Zout (g) 1,0 0,1

ALLERGENEN

8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sesam 

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, aardappelstamper, ovenschaal, pan met deksel, koekenpan en wok of hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaasmedaillons met kalettes.



ONTBIJT 1- 

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

  #HelloFresh 
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1
2
3

GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

De vermelde voedingswaarden zijn berekend per persoon 
per portie. Maak de ingrediënten waarbij dit nodig is schoon, 
voordat je ze verwerkt in het gerecht. Wil je voor volgende week 
pauzeren of je box wijzigen? Geef dit uiterlijk de woensdag voor 
de volgende levering aan ons door via je account. Heb je vragen 
over de producten of onze service? Neem dan contact op met 
onze klantenservice.

1x

 BANANENPANNEN-
KOEKEN  
Met kaneel en honing  
 
 
VOLLE KWARK MET 
ORANJE FRUIT 
Met pistachenoten en dadels  
 
 
CRACKERS MET 
GEITENKAAS  
Met avocado en alfalfa  

BANANENPANNENKOEKEN   
Met kaneel en honing

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Bananen (st) 2 4

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Lijnzaad (g) 19) 22) 25) 30 60

Perssinaasappelen (st) 6 12

Honing (potje) 1 2

Kaneel (tl) 1 2

Zelf toevoegen

Zout snufje

Roomboter (el) 2 4

fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan.

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2443 / 584 567 / 136
Vetten (g) 30 7
 Waarvan verzadigd (g) 12,0 2,8
Koolhydraten (g) 52 12
 Waarvan suikers (g) 45,6 10,1
Vezels (g) 11 3
Eiwit (g) 19 5
Zout (g) 0,3 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren

Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

1Prak de bananen met een vork in een kom. 

2 Voeg de eieren, de helft van het lijnzaad en een snufje zout toe en roer met de 
vork tot een beslag. 

3 Verhit ¼ van de roomboter in een koekenpan en bak van ¼ van het beslag 
een kleine pannenkoek aan beide kanten goudbruin. Herhaal dit met het 

overige beslag.

4Pers ondertussen de sinaasappelen uit. 

5 Verdeel de pannenkoeken over de borden, schenk de honing erover en bestrooi 
met de kaneel en het overige lijnzaad. Serveer met het sinaasappelsap.



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

CRACKERS MET GEITENKAAS   
Met avocado en alfalfa

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Rustieke crackers (st) 1) 6 12

Verse geitenkaas (g) 7) f 50 100

Avocado (st) 1 2

Alfalfa (el) f 3 6

Zelf toevoegen

Peper & zout naar smaak

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1433 / 343 1052 / 252 
Vetten (g) 18 14
 Waarvan verzadigd (g) 14,7 10,8
Koolhydraten (g) 40 29
 Waarvan suikers (g) 1,2 0,9
Vezels (g) 12 9
Eiwit (g) 8 6
Zout (g) 0,9 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 

1Besmeer de crackers met de 
verse geitenkaas. 

2 Snijd de avocado doormidden, 
verwijder de pit en snijd het vruchtvlees 

in blokjes. Verdeel de blokjes avocado over 
de geitenkaas.

3 Garneer de crackers met alfalfa en 
bestrooi met peper en zout naar smaak.

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Volle kwark (ml) 7) f 250 500

Sinaasappel (st) 1 2

Mandarijn (st) 2 4

Pistachenoten (g) 8) 19) 22) 25) 20 40

Dadelstukjes (g) 19) 22) 25 50

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1406 / 336 493 / 118 
Vetten (g) 18 6
 Waarvan verzadigd (g) 8,4 3,0
Koolhydraten (g) 29 10
 Waarvan suikers (g) 25,1 8,8
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 13 4
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten 

Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) Noten 
25) Sesam 

1 Verdeel de kwark over de kommen.  

2 Pel de sinaasappel en mandarijn en 
verdeel beide in parten.

3 Verdeel het fruit over de kwark. 
Bestrooi met de pistachenoten 

en dadelstukjes.

VOLLE KWARK MET ORANJE FRUIT  
Met pistachenoten en dadels



DESSE
RT

S

Appel

Vanillemuffin

Geschaafde amandelen

Halfvolle vanilleyoghurt  
f

Slagroom fGemalen kaneel

Totaal: 18 - 22 min.

Eet binnen 5 dagen

Supersimpel

5

%

- De trifle is een echte Britse klassieker. Dit dessert is 
opgebouwd uit verschillende lagen, vaak van vers fruit, 
custard en slagroom. Vandaag maak je de trifle met 
vanilleyoghurt in plaats van custard. Dat maakt het 
dessert een stuk lichter, maar zeker niet minder lekker.

MINI-TRIFLE MET VANILLEMUFFIN 
Met vanilleyoghurt en gebakken appel



LEKKER 
TOETJE

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

 

MINI-TRIFLE MET VANILLEMUFFIN 

BENODIGDHEDEN: 
Koekenpan, kom en mixer.

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2657 / 653 600 / 143 
Vetten (g) 30 7
 Waarvan verzadigd (g) 12,7 2,9
Koolhydraten (g) 81 18
 Waarvan suikers (g) 60,2 13,6
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 9 2
Zout (g) 0,5 0,1

 
ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 20) Soja 
22)  (Andere) noten 25) Sesam 27) Lupine

INGREDIËNTEN 2P 4P

Appel (st) 2 4
Gemalen kaneel (tl)  1/2 1
Slagroom (ml) 7) f 50 100
Geschaafde amandelen (g)  
8) 19) 22) 25)

10 20

Halfvolle vanilleyoghurt  (ml) 
7) f

300 600

Vanillemuffin (st)  
1) 3) 7) 20) 22) 25) 27)

1 2

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1    2
Bruine suiker (el) 11/2 3
Witte suiker (tl) 1 2

 f in de koelkast bewaren

1 Schil de appels en snijd in kwarten. Verwijder het klokhuis en snijd 
de appels in blokjes. 

2 Verhit de roomboter in een koekenpan op middelhoog vuur. Voeg 
de blokjes appel toe aan de koekenpan, bestrooi met de bruine 

suiker en de kaneel en bak in 6 – 9 minuten zacht en bruin. Haal, 
inclusief bakvocht, uit de pan en bewaar apart. Veeg de pan schoon 
met keukenpapier.

3Klop ondertussen in een kom de slagroom met de witte suiker 
lobbig met een mixer. Verhit dezelfde koekenpan en rooster 

de amandelen, zonder olie, in 2 – 3 minuten goudbruin. Schep 
regelmatig om. 

4 Verdeel de vanilleyoghurt over kommen of glazen. Verkruimel de 
vanillemuffin erboven en leg de blokjes appel erop. Schenk er het 

bakvocht van de appel over. Garneer met de slagroom en bestrooi met 
de amandelen.



Rijke broccoli met gebakken kabeljauw Vogelnestjes in tomatensaus Orzo met spinazie, cherrytomaten  
en grana padano

Farfalle met spinazie-preisaus

 Wraps met kruidige aubergine 
en gehakt

 Nasi goreng met spiegelei  Pasta met snelle ragù  Gebakken zalmfilet met venkel 
en zeekraaltopping

 Hertenpeper met aardappelpuree

Falafel met een 'broodje' van portobello

HET MENU VAN VOLGENDE WEEK 
Week 04 - 19 t/m 23 januari

Mini-pitabroodjes met tonijnsalade

Fluweelzachte broccolisoep met danablu Kip Hawaii

JOUW MENU

Bekijk in je online account  
welke recepten er in jouw  

volgende box zitten.

LIEVER ZELF KIEZEN?

1. Selecteer in je account de week 
en box waarvan je de recepten 
wilt kiezen.

2. Klik op 'Wijzig menu'.

3. Selecteer de recepten naar 
keuze en vergeet niet op te 
slaan!

NIEUW: Kies nu 3 weken vooruit!



NOG MEER GENIETEN MET HELLOFRESH 
Een goed ontbijt of een box vol vers fruit

WEEK 03 | 2019

Appelcrumble met muesliBananensplit met yoghurt Speltwafels met pindakaas

Of kies voor de FRUITBOXBegin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Log online in en klik onderaan het weekmenu op 
de Fruitbox om te zien wat er die week in zit.

Goede voornemens, ze zijn zo 
gemaakt, maar je eraan houden... Sla ze 
dit jaar over en ga gelijk voor goede 
gewoonten! Dat hoeft helemaal niet 
ingewikkeld te zijn. Kies bijvoorbeeld 
af en toe een vegetarisch gerecht, 
zoals deze verrassende vegaburger.

FALAFEL MET EEN 'BROODJE' 
VAN PORTOBELLO

Kies volgende week:
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