
Vastkokende 
aardappelen  

AardbeienjamVarkenshaas  

Verse rozemarijn  

Sjalot  Sperziebonen  

Voorraadkast items

 FAMILY  45 min. • Eet binnen 5 dagen

FAMILY

Olijfolie, zwarte balsamicoazijn, roomboter, 
peper en zout

Varkenshaas met aardbei-balsamicosaus 
met geroosterde aardappeltjes en sperziebonen



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Koekenpan, bakplaat met 
bakpapier, aluminiumfolie

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Vastkokende 
aardappelen (g) 300 600 900 1200 1500 1800

Verse rozemarijn* 
(takjes) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Sperziebonen* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Sjalot (g) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Varkenshaas* (st) 1 2 3 4 5 6

Aardbeienjam (g) 
19) 22) 30 45 75 105 120 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12

Zwarte 
balsamicoazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3527 /843 514 /123
Vetten (g) 39 6
 Waarvan verzadigd (g) 12,2 1,8
Koolhydraten (g) 84 12
 Waarvan suikers (g) 16,2 2,4
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 32 5
Zout (g) 0,2 0

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

1. Aardappelen bereiden
Haal de varkenshaas uit de koelkast om op 
kamertemperatuur te laten komen. Verwarm de 
oven op 200 graden. Was de aardappelen grondig 
en snijd in blokjes van 1 cm. Ris de naaldjes van 
de takjes rozemarijn en hak fijn. Verdeel de 
aardappelen over een bakplaat met bakpapier en 
meng met 1/2 el olijfolie per persoon en 1 tl gehakte 
rozemarijn per persoon (zie TIP). Breng op smaak 
met peper en zout. Bak 15 – 20 minuten in de oven.

TIP: Zorg dat er nog ruimte is voor een tweede 
bakplaat voor de sperziebonen, of leg de 
aardappelen aan één kant van de bakplaat, zodat 
de sperziebonen er nog naast kunnen.

2. Snijden
Verwijder ondertussen de steelaanzet van de 
sperziebonen en snipper de sjalot.

3. Sperziebonen bakken
Leg, als de oventijd van de aardappelen verstreken 
is, de sperziebonen bij de aardappelen op de 
bakplaat (of op een nieuwe bakplaat) (zie TIP), 
meng met 1/2 el olijfolie per persoon en breng op 
smaak met peper en zout. Bak de sperziebonen en 
aardappelen nog 15 minuten.

TIP: Heb je een minder sterke oven? Bak 
de aardappelen dan 10 minuten langer dan 
aangegeven. Past niet alles in de oven? Kook de 
sperziebonen dan in 8 – 10 minuten gaar in een pan 
met deksel.

4. Varkenshaas bakken
Wrijf ondertussen de varkenshaas in met 
peper en zout. Verhit 1 el olijfolie per persoon 
in een koekenpan op middelmatig vuur. Leg de 
varkenshaas in de pan en bak in 10 – 13 minuten 
rondom bruin. Laat rusten onder aluminiumfolie tot 
je hem serveert. Laat het bakvocht in de pan.

5. Saus maken
Verhit de koekenpan met het bakvocht op 
middelmatig vuur en fruit hierin de sjalot en 
de overige rozemarijn 3 – 5 minuten. Voeg de 
aardbeienjam, de zwarte balsamicoazijn en 
2 eetlepels water per persoon toe. Roer goed en laat 
2 minuten zachtjes inkoken. Zet het vuur uit en roer 
vlak voor het serveren de roomboter door de saus 
en breng op smaak met peper en zout.

6. Serveren
Snijd de varkenshaas in plakken. Verdeel de 
aardappelen, sperziebonen en varkenshaas over 
de borden. Schenk de saus over de varkenshaas.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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VEGGIE

Ui  

Gebrande cashewnoten  Pandanrijst  

Knoflookteen  

Gemalen kurkuma  Tomaat  

Spinazie

Vrije-uitloopei  Kokosmelk  

Kerriepoeder  Kokosrasp  

Voorraadkast items

 VEGGIE   25 min. • Eet binnen 3 dagen

Groentebouillon, olijfolie, zonnebloemolie, 
peper en zout

Gele rijst met spinazie-kokoscurry 
met tomaat, cashewnoten en een spiegelei



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, wok of hapjespan, koekenpan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) 1 2 2 3 4 5

Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Gemalen kurkuma (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Pandanrijst (g) 85 170 250 335 420 505

Gebrande 
cashewnoten (g) 
8) 19) 25)

10 20 30 40 50 60

Kokosrasp (g) 
19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

Kerriepoeder (tl) 
9) 10) 1 2 3 4 5 6

Kokosmelk (ml) 26) 50 100 150 200 250 300

Vrije-uitloopei (st) 3) 1 2 3 4 5 6

Spinazie* (g) 23) 100 200 300 400 500 600

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 200 400 600 800 1000 1200

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Zonnebloemolie (el) ½ 1 1 1 2 2

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3368 /805 497 /119
Vetten (g) 43 6
 Waarvan verzadigd (g) 16,7 2,5
Koolhydraten (g) 82 12
 Waarvan suikers (g) 7,5 1,1
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 21 3
Zout (g) 2,4 0,4

Allergenen:
3) Eieren 8) Noten 9) Selderij 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
23) Selderij 25) Sesamzaad 26) Zwaveldioxide en sulfiet

1. Voorbereiden
Bereid de bouillon. Snipper de ui en pers de 
knoflook of snijd fijn. Snijd de tomaat in blokjes.

2. Rijst bereiden
Verhit de helft van de olijfolie in een pan met deksel 
op middelmatig vuur en fruit de ui 2 minuten. 
Voeg de kurkuma toe en bak 1 minuut. Voeg de 
rijst en de bouillon toe en kook de rijst, afgedekt, 
12 – 15 minuten. Voeg eventueel wat water toe 
wanneer de rijst te droog wordt. Laat daarna zonder 
deksel uitstomen.

3. Topping roosteren
Verhit ondertussen een wok of hapjespan op 
middelhoog vuur en rooster de cashewnoten, 
zonder olie, goudbruin. Voeg na 1 minuut 
de kokosrasp toe. Haal beide uit de pan en 
bewaar apart.

4. Curry maken
Laat de wok of hapjespan 2 minuten afkoelen 
(anders verbrandt de zonnebloemolie direct). Verhit 
de zonnebloemolie in de pan en fruit de knoflook 
en het kerriepoeder 1 – 2 minuten op middelmatig 
vuur. Voeg de tomaat toe en bak al roerend 
4 minuten. Voeg de kokosmelk toe, breng op smaak 
met peper en zout en breng aan de kook (zie TIP).

TIP: De kokosmelk kan eventueel klonten vormen. 
Dit betekent niet dat de melk niet meer goed is. De 
klonten zijn de vetbestandsdelen van de kokosmelk 
die voor een extra volle smaak zorgen.

5. Spinazie scheuren
Verhit ondertussen de overige olijfolie in een 
koekenpan en bak 1 spiegelei per persoon. 
Scheur vervolgens de spinazie klein boven de 
wok of hapjespan, laat al roerend slinken en laat 
1 – 2 minuten zachtjes koken.

6. Serveren
Verdeel de rijst en spinazie over de borden 
en garneer met de cashewnoten en de 
kokosrasp. Serveer met het gebakken ei.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Voorraadkast items

  40 min. • Eet binnen 5 dagen

      

Zonnebloemolie, groentebouillonblokje, 
roomboter, wittewijnazijn, peper en zout

Steranijs  

Sojasaus  Vietnamese saus  

Gemalen kaneel  

Verse gember  Knoflookteen  

Ui   Portobello  

Limoen  Rode peper  

Verse munt
 en Thais basilicum  

Brede rijstnoedels  

Bosui  Rode puntpaprika  

Pinda's

Vietnamese Pho met gebakken portobello 
met verse kruiden, paprika en limoen



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Soeppan met deksel, rasp, koekenpan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Steranijs (st) 1 1 1 1 2 2

Gemalen kaneel (tl) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2

Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Verse gember (cm) 2 4 6 8 10 12

Vietnamese saus (el) 
1) 6) 1 2 3 4 5 6

Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60

Rode puntpaprika* 
(st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Bosui (st) 2 4 6 8 10 12

Rode peper* (st) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2

Limoen (st) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2

Portobello* (st) 1 2 3 4 5 6

Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Brede rijstnoedels (g) 70 140 210 280 350 420

Verse munt, koriander 
en thaise basilicum* 
(g)

5 10 15 20 25 30

Pinda's (g) 
5) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6

Groentebouillonblokje 
(st) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

Roomboter (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Wittewijnazijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2502 /598 583 /139
Vetten (g) 26 6
 Waarvan verzadigd (g) 6,9 1,6
Koolhydraten (g) 73 17
 Waarvan suikers (g) 11,2 2,6
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 14 3
Zout (g) 7,8 1,8

Allergenen:
 1) Glutenbevattende granen 5) Pinda’s 6) Soja 
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 25) Sesamzaad

1. Voorbereiden
Breng 650 ml water per persoon aan de kook. Verhit 
een droge soeppan met deksel op middelmatig 
vuur. Voeg de steranijs en 1/4 tl kaneel per persoon 
toe aan de pan en verhit 3 – 4 minuten tot de 
aroma's vrijkomen. Pers de knoflook of snijd fijn. 
Rasp de gember met een fijne rasp.

2. Bouillon bereiden
Voeg 1 el zonnebloemolie per persoon, de 
gember en de helft van de knoflook toe en fruit 
samen 1 – 2 minuten. Voeg het kokende water, de 
Vietnamese saus en de helft van de sojasaus toe 
(zie TIP). Verkruimel het bouillonblokje boven de 
pan en breng aan de kook. Verlaag het vuur en kook 
de bouillon 25 minuten zachtjes.

TIP: Let jij op je zout-inname? Gebruik dan 
natriumarme bouillon of gebruik minder Vietnamese 
saus en sojasaus; voeg eventueel aan het einde naar 
smaak extra toe.

3. Snijden
Snijd de rode puntpaprika in dunne ringen. Snijd 
de bosui in fijne ringen. Verwijder de zaadlijsten uit 
de rode peper en snijd de peper in dunne ringetjes. 
Snijd de limoen in partjes. Houd de groenten, peper 
en limoen apart in kommetjes om straks de pho 
mee te garneren.

4. Portobello bakken
Snijd de portobello in reepjes. Snipper de ui. Verhit 
1 el roomboter in een koekenpan met deksel op 
middelhoog vuur. Fruit de ui en overige knoflook 
1 – 2 minuten. Voeg de portobello toe en bak deze 
7 – 8 minuten, of totdat de sappen van de portobello 
vrijkomen. Blus het geheel af met 1 tl wittewijnazijn 
per persoon. Dek af en houd op laag vuur nog 
4 – 5 minuten warm.

5. Noedels koken
Haal de steranijs uit de soeppan. Voeg de 
rijstnoedels toe en laat ze op laag vuur 4 – 
6 minuten meekoken. Snijd intussen de verse 
kruiden fijn. Voeg als laatste de portobello en ui toe 
en roer goed door.

6. Serveren
Schenk de Pho in diepe kommen. Garneer naar 
smaak met de overige sojasaus, paprika, bosui, 
rode peper, limoensap, verse kruiden en pinda's.

Eet smakelijk!
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Zilvervliesrijst  

Ontbijtspek  Groentemix  

Knoflookteen  

Varkensgehakt  Bosui  

Thaise wokpastaCashewnoten  

Voorraadkast items

 FAMILY    QUICK & EASY  25 min. • Eet binnen 3 dagen

FAMILY

Zonnebloemolie, Peper en zout

Rijstschotel met gehakt, groente en krokant spek 
met bosui en cashewnoten



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, koekenpan, wok

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Zilvervliesrijst (g) 85 170 250 335 420 505

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Bosui (st) 1 2 3 4 5 6

Varkensgehakt* (g) 100 200 300 400 500 600

Groentemix* (g) 23) 200 400 600 800 1000 1200

Ontbijtspek* (g) 15 25 35 50 60 75

Cashewnoten (g)
 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

Thaise wokpasta (g) 
1) 6) 35 70 105 140 175 210

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) ½ ½ 1 1 1½ 1½

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3410 /815 725 /173
Vetten (g) 37 8
 Waarvan verzadigd (g) 11,1 2,4
Koolhydraten (g) 87 18
 Waarvan suikers (g) 14,2 3
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 30 6
Zout (g) 2 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 6) Soja 8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 23) Selderij 
25) Sesamzaad

1. Rijst koken
Kook ruim water met een snuf zout in een pan met 
deksel voor de rijst en kook de rijst, afgedekt, in 
12 – 15 minuten gaar. Giet af en laat zonder deksel 
uitstomen. Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de 
bosui fijn– bewaar het groene en het witte deel 
apart van elkaar.

2. Wokken
Verhit de zonnebloemolie in een wok op 
middelhoog vuur en bak het witte deel van de 
bosui samen met de knoflook 3 – 4 minuten. 
Voeg het varkensgehakt toe aan de wok en bak 
3 – 4 minuten. Voeg ook de groentemix toe en bak 
nog 6 – 8 minuten.

3. Spek bakken
Verhit ondertussen een koekenpan, zonder olie, op 
middelhoog vuur en bak de plakjes ontbijtspek 
in 6 – 8 minuten krokant. Hak ondertussen de 
cashewnoten fijn.

4. Rijst toevoegen
Voeg de wokpasta en de rijst toe aan de wok en 
schep goed door. Bak nog 2 – 3 minuten. Breng op 
smaak met peper en zout.

5. Cashews bakken
Verkruimel het krokantgebakken ontbijtspek. Meng 
het groene deel van de bosui en de cashewnoten 
door het spek en bak nog 1 – 2 minuten in 
de koekenpan.

6. Serveren
Verdeel de rijst en het groentemengsel over de 
borden. Garneer met het spek, de cashewnoten en 
het groen van de bosui.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Rode ui  

Gedroogde oregano  Naanbrood  

Courgette  

Passata  Wortel  

Vers basilicum

Rode cherrytomaten  Verse geitenkaas  

Voorraadkast items

   BALANS    FAMILY    VEGGIE  25 min. • Eet binnen 5 dagen

      
BALANS

Vanaf nu elke week keuze 
uit 3 recepten boordevol 

groente en laag in calorieën.

Olijfolie, extra vierge olijfolie, witte 
balsamicoazijn, peper en zout

Naanpizza met geitenkaas en groenten 
met frisse tomatensalade



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Koekenpan, saladekom, dunschiller of kaasschaaf

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Courgette (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Wortel* (g) 25 50 75 100 125 150

Passata (el) 2 4 6 8 10 12

Naanbrood (st) 1) 7) 1 2 3 4 5 6

Gedroogde oregano 
(tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse geitenkaas* 
(g) 7) 30 60 90 120 150 180

Rode cherrytomaten 
(g) 125 250 375 500 625 750

Vers basilicum* (g) 5 10 15 20 25 30

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)
Extra vierge olijfolie 
(tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Witte balsamicoazijn 
(el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2605 /623 520 /124
Vetten (g) 25 5
 Waarvan verzadigd (g) 6,8 1,4
Koolhydraten (g) 77 15
 Waarvan suikers (g) 20,6 4,1
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 18 4
Zout (g) 1,5 0,3

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose  

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de helft 
van de ui in dunne halve ringen en snijd de andere 
helft fijn. Maak met een kaasschaaf of dunschiller 
dunne ronde plakjes van de courgette en de wortel.

2. Groenten bakken
Verhit 1/4 el olijfolie per persoon in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Bak de halve uiringen en plakjes 
wortel 4 – 6 minuten met een flinke snuf zout. Bak 
de laatste minuut de courgetteplakken mee.

3. Pizza voorbereiden
Verdeel per persoon 2 el passata over elk 
naanbrood. Strooi er 1/2 tl gedroogde oregano, 
peper en zout overheen. Bak de naanbroden 
2 minuten in de oven.

4. Pizza afmaken
Verdeel de gebakken ui, wortel en courgette over 
de naanbroden. Verbrokkel de geitenkaas erover 
en bak de naanpizza's nog 4 – 6 minuten in de oven.

TIP: Je ontvangt meer geitenkaas dan je nodig hebt 
voor dit recept. Ben jij een grote eter of let je niet 
op je calorie-inname? Voeg dan naar smaak extra 
geitenkaas toe. Je kunt de overgebleven geitenkaas 
ook de volgende dag bij de lunch gebruiken 
als broodbeleg.

5. Salade maken
Maak ondertussen in een saladekom een dressing 
van per persoon 1 el extra vierge olijfolie en 1/2 el 
witte balsamicoazijn. Breng op smaak met peper 
en zout. Halveer de cherrytomaten en snijd de 
basilicumblaadjes fijn. Meng de tomaten, het 
basilicum en de gesnipperde rode ui met de 
dressing. Schep tussendoor een aantal keer om.

TIP: Heb je courgette over? Snijd deze dan in plakjes 
en meng rauw door de cherrytomatensalade.

6. Serveren
Snijd de naanpizza in stukken en serveer de 
salade erbij.

TIP: Dit gerecht bevat maar liefst 4 verschillende 
soorten groente. Variatie in je voedingspatroon is 
belangrijk om alle vitamines en mineralen binnen te 
krijgen - niet alleen in groente, maar ook in granen, 
eiwitbronnen en vetten.

Eet smakelijk!
Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Sjalot  

Ricotta  Orzo  

Kastanjechampignons  

Verse dragon en kervel  Citroen  

Geraspte pecorino

Voorraadkast items

 VEGGIE  30 min. • Eet binnen 5 dagen

VEGGIE

Groentebouillon, Olijfolie, Roomboter, 
Peper en zout

Orzo met gebakken sjalotjes en frisse citroenricotta 
met kastanjechampignons en pecorino



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, koekenpan, kleine kom, 
keukenpapier, rasp

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) 2 4 6 8 10 12

Kastanjechampignons* 
(g) 125 250 375 500 625 750

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse dragon en 
kervel* (g) 5 10 15 20 25 30

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505

Ricotta* (g) 50 100 150 200 250 300

Geraspte pecorino* 
(g) 7) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3029 /724 464 /111
Vetten (g) 32 5
 Waarvan verzadigd (g) 14,3 2,2
Koolhydraten (g) 76 12
 Waarvan suikers (g) 12,7 2
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 3,3 0,5

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose  

1. Voorbereiden
Bereid de bouillon. Snijd de sjalot in de lengte in 
achten. Maak de kastanjechampignons schoon 
met keukenpapier en snijd ze in plakken. Rasp de 
schil van de citroen met een fijne rasp en pers de 
citroen uit. Snijd de verse kervel fijn en hak de 
verse dragon grof.

2. Champignons bakken
Verhit de olijfolie in een grote koekenpan op 
middelmatig vuur en roerbak de sjalot in 
16 – 18 minuten goudbruin en zacht. Voeg in de 
laatste 5 – 7 minuten de kastanjechampignons toe 
en bak al omscheppend bruin. Breng op smaak met 
peper en zout.

3. Orzo koken
Verhit ondertussen een pan met deksel, zonder olie, 
op middelhoog vuur en rooster de orzo 1 minuut. 
Voeg de bouillon toe, zet het vuur laag en kook de 
orzo, afgedekt, in 12 minuten droog. Roer daarna de 
korrels los en laat zonder deksel uitstomen.

4. Ricotta mengen
Meng ondertussen in een kleine kom de ricotta 
met de geraspte pecorino en per persoon ¼ tl 
citroenrasp en ½ el citroensap. Breng op smaak 
met zout en flink wat zwarte peper.

5. Orzo mengen
Voeg de roomboter, de helft van de kervel, de 
helft van de citroenricotta en de orzo toe aan de 
koekenpan met sjalot en kastanjechampignons en 
roer goed door.

6. Serveren
Verdeel de orzo over de borden en garneer met de 
overige citroenricotta. Bestrooi de orzo met de 
overige kervel, de dragon (zie TIP) en de overige 
citroenrasp naar smaak. Besprenkel naar smaak 
met het overige citroensap.

TIP: Dragon heeft een anijsachtige smaak waar 
niet iedereen van houdt. Proef het eerst voordat je 
het toevoegt.

Eet smakelijk!Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Vastkokende 
aardappelen  

Geraspte belegen kaas  Tomaat  

Rode ui  

Krop sla  Gemarineerde 
kipfiletreepjes  

Magere yoghurt

Verse krulpeterselie  Knoflookteen  

Voorraadkast items

 BALANS  45 min. • Eet binnen 5 dagen

      
BALANS

Vanaf nu elke week keuze 
uit 3 recepten boordevol 

groente en laag in calorieën.

Olijfolie, witte balsamicoazijn, peper en zout

Kapsalon met gezonde twist 
met kipfiletreepjes, tomaat en kaas



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Ovenschaal, kom, koekenpan, kleine kom, 
keukenpapier, saladekom, bakplaat met bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Vastkokende 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gemarineerde 
kipfiletreepjes* (g) 100 200 300 400 500 600

Sla* (krop) 1 2 3 4 5 6

Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Geraspte belegen 
kaas* (g) 7) 10 25 35 50 60 75

Knoflookteen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse krulpeterselie* 
(g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Magere yoghurt* (g) 
7) 19) 22) 50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Witte balsamicoazijn 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2496 /597 365 /87
Vetten (g) 24 3
 Waarvan verzadigd (g) 6,2 0,9
Koolhydraten (g) 58 9
 Waarvan suikers (g) 8,4 1,2
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 33 5
Zout (g) 0,6 0,1

Allergenen:
7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

1. Frieten maken
Verwarm de oven voor op 220 graden. Was 
de aardappelen grondig en snijd ze in repen 
van 1/2 – 1 cm dik. Dep de frieten droog met 
keukenpapier en meng ze in een kom met 1/2 el 
olijfolie per persoon, peper en zout. Verdeel de 
frieten over een bakplaat met bakpapier en bak 
30 – 40 minuten in de oven. Schep halverwege om.

2. Kip bakken
Snijd de rode ui in halve ringen. Verhit 1/2 el olijfolie 
per persoon in een koekenpan op middelhoog vuur 
en bak de ui 2 – 3 minuten. Voeg de kipfiletreepjes 
toe en bak in 5 – 8 minuten gaar.

3. Saus maken
Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn. 
Snijd de krulpeterselie fijn. Meng in een kleine 
kom de yoghurt met de knoflook (zie TIP) en 
krulpeterselie. Breng op smaak met peper en zout.

TIP: Let op: knoflook kan rauw erg scherp smaken. 
Voeg de knoflook naar smaak toe en proef 
tussendoor goed.

4. Salade maken
Snijd ondertussen de sla in fijne reepjes en de 
tomaat in blokjes. Meng de sla en tomaat in een 
saladekom met 1/2 el witte balsamicoazijn per 
persoon en breng op smaak met peper en zout.

5. Kapsalon 'bouwen'
Verdeel de salade over kleine ovenschaaltjes of 
ovenbestendige borden – zorg dat je er één per 
persoon hebt. Schep hier vervolgens de friet over 
en bedek tenslotte met de kip. Verdeel de geraspte 
kaas over de kip en bak de kapsalon nog 5 minuten 
in de oven totdat de kaas gesmolten is.

TIP: Wist je dat dit gerecht ook weinig zout en 
verzadigd vet bevat?

6. Serveren
Serveer de kapsalon met de knoflooksaus.

TIP: Wist je dat een normale kapsalon meer 
dan 1000 kcal bevat en deze kapsalon nog geen 
600 kcal? We hebben hier namelijk gekozen voor 
kipfilet in plaats van shoarma, yoghurt in plaats 
van knoflooksaus en verse aardappelen uit de oven 
in plaats van friet. Bovendien hebben we veel meer 
groenten toegevoegd!

Eet smakelijk!Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Knoflookteen  

Vrije-uitloopei  Zuurdesembroodje  

Verse bladpeterselie  

Rode kool en wortel  Portobello  

Danablu

Voorraadkast items

Broodje omelet met pittige blauwe kaas 
Met gebakken portobello en coleslaw

 QUICK & EASY   20 min. • Eet binnen 5 dagen

Extra vierge olijfolie, wittewijnazijn, 
mosterd, honing, roomboter, peper en zout

QUICK & 
EASY



1. Groenten snijden
• Verwarm de oven voor op 210 graden. 

• Pers de knoflook of snijd fijn en hak de verse bladpeterselie grof. 

• Snijd de portobello in plakken. 

• Klop in een saladekom de extra vierge olijfolie, wittewijnazijn, 
mosterd, honing, peper en zout tot een dressing.

2. Coleslaw mengen
• Voeg de rode kool en wortel toe aan de saladekom, meng goed en 

bewaar apart. 

• Bak het zuurdesembrood 8 minuten in de oven. 

• Kluts de eieren met een vork in een kom en meng er de 
bladpeterselie, peper en zout door.

3. Omelet bakken
• Verhit de helft van de roomboter in een koekenpan op middelmatig 

vuur, voeg het eimengsel toe en bak in 6 – 7 minuten 1 omelet per 
2 personen (zie TIP). 

• Verhit in een andere koekenpan de overige roomboter op hoog vuur 
en bak in 4 minuten de portobello met de knoflook, peper en zout 
gaar en bruin. 

• Verkruimel de danablu boven de omelet.

TIP: Kook je voor meer dan 2 personen, gebruik dan meerdere 
koekenpannen voor het bakken van de omelet. Je hoeft de omelet niet 
om te draaien. Hij is klaar zodra de bovenkant gestold is.

4. Serveren
• Snijd het broodje doormidden. 

• Snijd de omelet door de helft en verdeel over de broodjes. 

• Leg de plakken de portobello en een klein deel van de coleslaw op 
de omelet. 

• Serveer de broodjes met de overige coleslaw.

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Kom, koekenpan, saladekom

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse bladpeterselie* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Portobello* (st) 1 2 3 4 5 6

Rode kool en wortel* (g) 100 200 300 400 500 600

Zuurdesembroodje (st) 
1) 6) 11) 17) 21) 22) 1 2 3 4 5 6

Vrije-uitloopei (st) 3) 2 4 6 8 10 12

Danablu* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Wittewijnazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mosterd (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Honing (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3835 /917 748 /179
Vetten (g) 54 11
 Waarvan verzadigd (g) 19,5 3,8
Koolhydraten (g) 69 14
 Waarvan suikers (g) 4,6 0,9
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 34 7
Zout (g) 2,4 0,5

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/Lactose 11) Sesamzaad  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 21) Melk (inclusief lactose) 22) Noten

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen.
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Mexicaanse kruiden  

Penne  Groene paprika  

Half-om-halfgehakt  

Knoflookteen  Ui  

Zure room

Geraspte cheddar  Tomatenblokjes  

Voorraadkast items

Snelle pasta met Mexicaanse twist 
met gehakt, cheddar en zure room

  QUICK & EASY  20 min. • Eet binnen 5 dagen

Olijfolie, peper en zout

QUICK & 
EASY



1. Gehakt bakken
• Breng ruim water met een flinke snuf zout aan de kook in een pan 

met deksel voor de penne. 

• Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een hapjespan met deksel 
en bak het gehakt en de Mexicaanse kruiden 4 – 5 minuten op 
middelhoog vuur.

• Haal daarna het gehakt uit de pan en bewaar apart, maar zorg dat 
er genoeg bakvet achterblijft in de pan. 

• Snipper de ui. Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de paprika 
in blokjes.

2. Groenten bakken
• Kook de penne, afgedekt, in 10 – 12 minuten gaar. Giet daarna af, 

spoel af en laat zonder deksel uitstomen.

• Verhit de hapjespan opnieuw op middelhoog vuur en bak de 
knoflook en de ui 1 – 2 minuten.

• Voeg de paprika en tomatenblokjes toe en bak 6 - 8 minuten met 
het deksel op de pan.

3. Mengen
• Voeg de gekookte penne, het gebakken gehakt en de helft van de 

cheddar toe aan de hapjespan.

• Meng alles goed en breng op smaak met peper en zout.

• Verhit nog 2 – 3 minuten, of tot de pasta weer is opgewarmd.

4. Serveren
• Verdeel de pasta over de borden en schep bovenop een lepel 

zure room.

• Garneer met de overige cheddar.

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Mexicaanse kruiden (tl) 1 2 3 4 5 6

Half-om-halfgehakt* (g) 100 200 300 400 500 600

Ui (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Groene paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Penne (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Tomatenblokjes (pak) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Geraspte cheddar* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

Zure room* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3872 /926 820 /196
Vetten (g) 46 10
 Waarvan verzadigd (g) 20,5 4,4
Koolhydraten (g) 74 16
 Waarvan suikers (g) 10,8 2,3
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 50 11
Zout (g) 1,7 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen.
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Vastkokende 
aardappelen  

Verse tijm  Kalfsstoof  

Peen  

Knoflookteen  Ui  

Citroen  Peer  

Witlof  Verse krulpeterselie  

Rozijnen  Mayonaise  

Cranberrychutney  Laurierblad  

Voorraadkast items

 PREMIUM  50 min. • Eet binnen 3 dagen

Mayonaise  

Veldsla

PREMIUM

Runderbouillon, olijfolie, roomboter, 
mosterd, peper en zout

Luxe kalfsstoof met ovenfriet 
met peer-witlofsalade



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Bakplaat met bakpapier, hapjespan met 
deksel, saladekom

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Wortel* (g) 100 200 300 400 500 600

Ui (st) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Kalfsstoof* (g) 1) 150 300 450 600 750 900

Verse tijm* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Laurierblad (st) 1 1 2 2 3 3

Cranberrychutney* 
(g) 19) 22) 20 40 60 80 100 120

Verse krulpeterselie* 
(g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Witlof* (st) 1 2 3 4 5 6

Peer (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Mayonaise* (g) 
3) 10) 19) 22) 25 50 75 100 125 150

Rozijnen (g) 
19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Veldsla* (g) 23) 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen

Runderbouillon (ml) 125 250 375 500 625 750

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4310 /1030 406 /97
Vetten (g) 50 5
 Waarvan verzadigd (g) 13,9 1,3
Koolhydraten (g) 94 9
 Waarvan suikers (g) 41,8 3,9
Vezels (g) 14 1
Eiwit (g) 42 4
Zout (g) 2,2 0,2

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
23) Selderij 25) Sesamzaad

1. Ovenfrietjes maken
Verwarm de oven voor op 210 graden en bereid de 
bouillon. Schil de aardappelen of was ze grondig 
en snijd er frieten van 1/2 cm breed van. Meng ze op 
een bakplaat met bakpapier met 1 el olijfolie per 
persoon, peper en zout. Bak 35 – 40 minuten in 
het midden van de oven gaar en goudbruin. Schep 
halverwege om.

2. Snijden en bakken
Weeg ondertussen de wortel af en snijd de wortel 
in zeer kleine blokjes. Snipper de ui en pers de 
knoflook of snijd fijn. Verwarm 1 el roomboter 
per persoon in een diepe hapjespan met deksel 
op middelhoog vuur. Fruit de knoflook en de 
ui 2 – 3 minuten. Voeg de wortel toe en bak 
6 – 8 minuten mee.

3. Stoof maken
Zet het vuur laag en voeg de kalfsstoof, de 
bouillon, de takjes tijm, het laurierblad, de 
cranberrychutney en de mosterd toe aan 
de hapjespan.

4. Stoven
Breng de kalfsstoof aan de kook en laat 15 minuten, 
afgedekt, zachtjes stoven. Het kalfsvlees zal een 
beetje uit elkaar vallen. Haal in de laatste 5 minuten 
het deksel van de pan en verhoog het vuur. Voeg 
eventueel extra water toe wanneer de stoof te snel 
droog wordt, of kook iets langer in wanneer hij te 
nat blijft. Haal de takjes tijm en het laurierblad 
weer uit de stoof.

5. Salade maken
Snijd ondertussen de krulpeterselie grof. Snijd 
de witlof en de peer in fijne reepjes en meng ze in 
een saladekom (zie TIP). Pers de citroen uit. Meng 
per persoon 1/4 deel van de mayonaise, 1/4 el extra 
vierge olijfolie en 1/2 el citroensap per persoon met 
de witlof. Voeg de peer, de rozijnen en de helft van 
de krulpeterselie toe aan de witlofsalade. Breng op 
smaak met peper en zout.

TIP: Is de peer in jouw box hard? Rasp deze dan fijn, 
of schaaf in zeer dunne plakjes.

6. Serveren
Verdeel de veldsla over de borden en schep de 
witlofsalade erop. Schep de kalfsstoof erbij, garneer 
met de rest van de krulpeterselie en serveer met de 
ovenfrietjes en overige mayonaise.

Eet smakelijk!
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Sperziebonen  

Knoflookteen  Verse dille  

Krieltjes  

Sjalot  Citroen  

Kappertjes

Crème fraîche  Zalmfilet  

Voorraadkast items

 PREMIUM  30 min. • Eet binnen 3 dagen

PREMIUM

Olijfolie, visbouillonblokje, mosterd, peper 
en zout

Gepocheerde zalmfilet met geroosterde sperziebonen 
met krieltjes, citroen, dille en kappertjes



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, steelpan, bakplaat met bakpapier, 
aluminiumfolie, maatbeker

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Sperziebonen* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Krieltjes (g) 200 400 600 800 1000 1200

Citroen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse dille* (g) 5 10 15 20 25 30

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zalmfilet* (st) 4) 1 2 3 4 5 6

Crème fraîche* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Kappertjes* (g) 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Visbouillonblokje (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3167 /757 477 /114
Vetten (g) 42 6
 Waarvan verzadigd (g) 9,8 1,5
Koolhydraten (g) 55 8
 Waarvan suikers (g) 6 0,9
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 33 5
Zout (g) 4,2 0,6

Allergenen:
4) Vis 7) Melk/Lactose  

1. Sperziebonen roosteren
Verwarm de oven voor op 200 graden. Kook ruim 
water in een pan met deksel voor de krieltjes. 
Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen. 
Meng de bonen op een bakplaat met bakpapier met 
de olijfolie, peper en zout. Rooster 20 – 22 minuten 
in de oven. Halveer eventuele grote krieltjes en 
kook de krieltjes in 12 – 15 minuten beetgaar. Giet 
af en laat zonder deksel uitstomen.

2. Snijden
Halveer de citroen in de lengte. Snijd de ene helft 
van de citroen in schijfjes en de andere helft in 
parten. Snipper de sjalot. Snijd de dille fijn. Pers de 
knoflook of snijd fijn.

3. Zalm pocheren
Breng in een steelpan met deksel een laagje 
water gemengd met het visbouillonblokje, de 
citroenschijfjes, de helft van de dille en de helft van 
de sjalot zachtjes aan de kook. Het laagje water 
moet de zalmfilet net kunnen bedekken. Leg, 
als het water zachtjes kookt, de zalmfilets in de 
steelpan en dek af met een deksel. Kook 2 minuten, 
haal dan van het vuur en laat nog 5 minuten, 
afgedekt, verder garen.

4. Saus maken
Haal de zalm voorzichtig uit de pan, leg op een 
vel aluminiumfolie en wikkel in. Giet de bouillon 
uit de pan over in een maatbeker en haal de 
citroenplakken eruit. Schenk 2 el bouillon per 
persoon terug in de steelpan en breng zachtjes aan 
de kook. Roer de crème fraîche door de bouiilon en 
warm 1 – 2 minuten op. Breng op smaak met peper 
en zout.

5. Krieltjes afmaken
Meng de knoflook door de geroosterde 
sperziebonen. Giet de krieltjes af. Meng de overige 
sjalot en 1 tl mosterd per persoon met de krieltjes.

6. Serveren
Verdeel de gepocheerde zalm over de borden. 
Garneer met de saus, de kappertjes, de overige 
dille en de citroenparten. Serveer met de 
geroosterde sperziebonen en de krieltjes.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Knoflookteen  

Gerookt paprikapoeder  Kerriepoeder  

Sjalot  

Courgette  Rode peper  

GarnalenVerse dragon  

Tomaat  Spaghetti  

Kookroom  Tomatenblokjes  

Voorraadkast items

40 min. • Eet binnen 3 dagen

      

Olijfolie, visbouillon, witte balsamicoazijn, 
extra vierge olijfolie, roomboter, peper 
en zout

Spaghetti met garnalen in curry-roomsaus 
met tomaat en dragon



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, rasp, bakplaat met bakpapier, 
grote hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Kerriepoeder (tl) 
9) 10) 1 2 3 4 5 6

Gerookt 
paprikapoeder (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomatenblokjes (pak) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Kookroom (pak) 7) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Spaghetti (g)
 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Tomaat (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse dragon* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Garnalen* (g) 2) 80 160 240 320 400 480

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Visbouillon (ml) 50 100 150 200 250 300

Witte balsamicoazijn 
(el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Extra vierge olijfolie 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3843 /919 518 /124
Vetten (g) 46 6
 Waarvan verzadigd (g) 17,4 2,3
Koolhydraten (g) 90 12
 Waarvan suikers (g) 23,9 3,2
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 32 4
Zout (g) 1,8 0,2

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 2) Schaaldieren 7) Melk/
Lactose 9) Selderij 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 210 graden en bereid de 
bouillon. Pers de knoflook of snijd fijn. Snipper 
de sjalot. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn. Snijd de 
courgette in plakjes van 1 cm dik en verdeel deze 
over een bakplaat met bakpapier. Besprenkel 
met 1/2 el olijfolie per persoon, peper en zout. Bak 
15 – 20 minuten in de oven.

2. Bakken
Breng in een pan met deksel ruim water aan de 
kook voor de spaghetti. Verhit 1 el olijfolie per 
persoon in een grote hapjespan met deksel op 
middelhoog vuur en fruit de sjalot, de knoflook 
en de helft van de rode peper 2 – 3 minuten. Voeg 
daarna per persoon 1 tl currypoeder en 1/2 tl 
gerookt paprikapoeder toe en bak de kruiden 
1 minuut mee.

TIP: Dit gerecht bevat veel calorieën. Let jij op 
je calorie-inname? Gebruik dan 1/2 el olijfolie per 
persoon om de sjalot in te fruiten en 60 g spaghetti.

3. Curry-roomsaus maken
Blus de smaakmakers en kruiden af met 1/2 el 
witte balsamicoazijn per persoon, de bouillon en 
de tomatenblokjes. Verlaag het vuur en voeg de 
room toe. Laat de saus, afgedekt, op laag vuur nog 
12 – 14 minuten pruttelen. Breng op smaak met 
peper en zout. Kook ondertussen de spaghetti, 
afgedekt, in 10 – 12 minuten gaar. Giet af en laat 
uitstomen zonder deksel.

4. Groenten bereiden
Snijd ondertussen de tomaat in kleine blokjes. 
Ris de blaadjes van de takjes dragon en hak ze 
fijn. Meng de tomatenblokjes in een kom met per 
persoon 1/4 el witte balsamicoazijn, 1 tl extra vierge 
olijfolie, de helft van de dragon, peper en zout.

5. Garnalen bakken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een 
koekenpan op middelhoog vuur. Roerbak de 
garnalen en de overige rode peper 3 – 4 minuten. 
Breng op smaak met peper en zout. Voeg de 
garnalen en de overige dragon toe aan de saus.

6. Serveren
Schep de spaghetti in diepe borden en serveer met 
de saus, garnalen en courgetteplakken. Serveer de 
tomaat met dragon ernaast.

TIP: Dit gerecht bevat ongeveer 350 g groente 
per persoon.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Vrije-uitloopei  

Kruimige aardappelen  Wortel  

Verse krulpeterselie 
en tijm  

Champignons  Sjalot  

Cherrytomaten in blikTomatenpuree  

Panko paneermeel  Gemengd 
gekruid gehakt  

Voorraadkast items

50 min. • Eet binnen  dagen

      

Olijfolie, Zwarte balsamicoazijn, Roomboter, 
Mosterd, Melk, Peper en zout

Vogelnestjes in tomatensaus 
met pastinaakpuree



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, ovenschaal, kom, koekenpan, 
steelpan, aardappelstamper

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vrije-uitloopei (st) 3) 2 3 4 5 7 8

Verse krulpeterselie 
en tijm* (g) 5 10 15 20 25 30

Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Champignons* (g) 60 125 185 250 310 375

Wortel* (g) 50 100 150 200 250 300

Kruimige aardappelen 
(g) 150 300 450 600 750 900

Gemengd gekruid 
gehakt* (g) 120 240 360 480 600 720

Panko paneermeel 
(g) 1) 12 25 37 50 62 75

Tomatenpuree 
(kuipje) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Cherrytomaten in blik 
(blik) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Zwarte 
balsamicoazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6

Melk scheutje

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3498 /836 462 /111
Vetten (g) 45 6
 Waarvan verzadigd (g) 15,3 2
Koolhydraten (g) 58 8
 Waarvan suikers (g) 17,4 2,3
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 42 6
Zout (g) 0,8 0,1

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren  

1. Koken en snijden
Verwarm de oven op 200 graden. Breng een 
steelpan met ruim water aan de kook en kook 1 ei 
per persoon hard in 8 minuten (zie TIP). Spoel af 
onder koud water en pel ze. Snijd de krulpeterselie 
grof. Snipper de sjalot en snijd de champignons in 
plakjes. Snijd de wortel in kleine blokjes. Schil of 
was de aardappelen en snijd in grove stukken.

TIP: Heb je liever een zachtgekookt eitje in 
je vogelnestje? Kook het ei dan 6 minuten. 
Pas op, je moet dan wel iets voorzichtiger je 
vogelnestje maken.

2. Vogelnestjes maken
Meng het gehakt in een kom met de panko en breng 
op smaak met peper, zout en 3/4 van de peterselie. 
Voeg een half rauw ei (zie TIP) per persoon toe en 
meng goed. Verdeel het gehakt over de gekookte 
eieren en kneed het dan rond de eieren, zodat je 
een gehaktbal met een ei in het midden overhoudt.

TIP: Vind je het lastig om een rauw ei te halveren, 
dan kun je eventueel ook alleen de eidooier 
gebruiken voor 1 persoon.

3. Vogelnestjes bakken
Breng in een pan met deksel ruim water aan de 
kook voor de aardappel. Verhit in een koekenpan 
1/2 el olijfolie per persoon op middelhoog vuur en 
bak de gehaktballen rondom bruin in 3 – 5 minuten. 
De gehaktballen hoeven nog niet gaar te zijn 
vanbinnen, maar wel dichtgeschroeid. Leg de ballen 
in een ovenschaal en bak 20 minuten in de oven. 
Kook de aardappelen in 12 – 15 minuten gaar.

4. Tomatensaus maken
Verwarm ondertussen de overige olijfolie in dezelfde 
koekenpan op middelhoog vuur en fruit de sjalot 
samen met de tomatenpuree en blokjes wortel 
2 – 3 minuten. Voeg de champignons toe en bak nog 
3 – 4 minuten. Blus af met de zwarte balsamicoazijn, 
2 el water per persoon en de cherrytomaten in blik. 
Verlaag het vuur en laat 10 minuten sudderen. Ris 
ondertussen de blaadjes tijm van de takjes.

5. Puree maken
Stamp ondertussen met een aardappelstamper de 
aardappelen tot een grove aardappelpuree. Voeg 
1/2 el boter toe per persoon en een scheutje melk om 
het smeuïg te maken. Voeg vervolgens 1 tl mosterd 
per persoon en de tijm toe. Breng op smaak met 
peper en zout.

6. Serveren
Snijd het vogelnestje open en serveer samen met 
de aardappelpuree en tomaten-champignonsaus. 
Garneer met de overige krulpeterselie.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Ui  

Linzen  Spekblokjes  

Knoflookteen  

Prei  Wortel  

Schelvisfilet

Voorraadkast items

 BALANS  35 min. • Eet binnen 3 dagen

      
BALANS

Vanaf nu elke week keuze 
uit 3 recepten boordevol 

groente en laag in calorieën.

Olijfolie, witte balsamicoazijn, peper en zout

Schelvisfilet met linzen en spekjes 
met wortel en prei



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Koekenpan, wok of hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Wortel* (g) 100 200 400 400 600 600

Prei* (g) 100 200 200 400 400 600

Spekblokjes* (g) 25 50 75 100 125 150

Linzen (pak) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Schelvisfilet* (st) 4) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Witte balsamicoazijn 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2182 /522 443 /106
Vetten (g) 28 6
 Waarvan verzadigd (g) 6,5 1,3
Koolhydraten (g) 29 6
 Waarvan suikers (g) 10,1 2,1
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 32 6
Zout (g) 2,4 0,5

Allergenen:
4) Vis  

1. Snijden
Snipper de ui en pers de knoflook of snijd fijn. Snijd 
de wortel in kleine blokjes van 1/2 cm en de prei in 
fijne ringen.

2. Groenten bakken
Verhit 1 el olijfolie per persoon in een wok of 
hapjespan met deksel en fruit de ui en de knoflook 
2 – 3 minuten op middellaag vuur. Voeg vervolgens 
de wortel en prei toe en bak de groenten, afgedekt, 
5 – 7 minuten op middelhoog vuur of totdat ze naar 
wens zijn. De wortel mag knapperig blijven.

3. Spekblokjes uitbakken
Verhit ondertussen een koekenpan, zonder olie, 
op middelhoog vuur en bak de spekblokjes in 
3 – 4 minuten knapperig. Laat de linzen uitlekken.

TIP: Alle bonen bevatten veel ijzer, maar linzen 
spannen de kroon. Op de tweede plaats komen 
kidneybonen. Daarnaast bevatten linzen van 
alle peulvruchten het hoogste gehalte kalium. 
Deze mineraal helpt bij het behouden van een 
gezonde bloeddruk.

4. Mengen
Voeg de spekblokjes, de linzen en per persoon 1 tl 
witte balsamicoazijn toe aan de wok of hapjespan 
met de gebakken wortel en prei en breng op smaak 
met peper en zout (zie TIP).

TIP: Let op: spek is al zout van zichzelf. Proef goed 
en breng dit gerecht vooral op smaak met peper.

5. Vis bakken
Dep de schelvisfilet droog met keukenpapier. Verhit 
1/2 el olijfolie per persoon in dezelfde koekenpan 
die je hebt gebruikt voor de spekblokjes en bak de 
schelvisfilet 1 – 2 minuten per kant op middelhoog 
vuur. Breng op smaak met peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de het linzen-groentemengsel over diepe 
borden en serveer met de schelvisfilet.

TIP: Wist je dat dit gerecht bijna de helft van de 
dagelijks aanbevolen hoeveelheid aan vezels bevat?

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Krieltjes  

Chilivlokken  Verse bladpeterselie
 en oregano  

Maiskolf  

Knoflookteen  Rode paprika  

Zure room

Ribeye  Komkommer  

Voorraadkast items

  BOURGONDISCH  40 min. • Eet binnen  dagen

BOURGONDISCH

Roomboter, olijfolie, rodewijnazijn, extra 
vierge olijfolie, peper en zout

Ribeye met zelfgemaakte chimichurri 
met maiskolf en krieltjes uit de oven



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Koekenpan, kleine kom, saladekom, bakplaat met 
bakpapier, aluminiumfolie

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Krieltjes (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Maiskolf* (st) 1 2 3 4 5 6

Rode paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Verse bladpeterselie, 
koriander en 
oregano* (g)

10 15 20 25 35 40

Chilivlokken (tl) 1/8 ¼ 1/3 ½ 2/3 ¾

Komkommer* (st) ⅓ 2/3 1 1⅓ 12/3 2

Ribeye* (g) 150 300 450 600 750 900

Zure room* (g) 7) 50 75 100 125 175 200

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Olijfolie (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Rodewijnazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Extra vierge olijfolie 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4182 /1000 516 /123
Vetten (g) 57 7
 Waarvan verzadigd (g) 21,3 2,6
Koolhydraten (g) 73 9
 Waarvan suikers (g) 21 2,6
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 45 6
Zout (g) 0,3 0

Allergenen:
7) Melk/Lactose  

1. Krieltjes bakken
Haal de ribeye uit de koelkast en laat op 
kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor 
op 200 graden. Was de krieltjes en halveer ze. Leg 
de krieltjes op een bakplaat met bakpapier en meng 
met 1 el olijfolie per persoon. Breng op smaak met 
peper en zout. Bak de krieltjes 25 – 30 minuten in de 
oven. Schep halverwege om.

2. Mais en paprika bakken
Verwijder de bladeren en draden van de maiskolf. 
Smeer de maiskolf in met een klontje boter per 
persoon en bestrooi met peper en zout. Leg de 
laatste 20 minuten de maiskolf tussen de krieltjes in 
de oven. Verwijder de zaadlijsten van de paprika en 
snijd in lange reepjes. Pers de knoflook of snijd fijn. 
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een koekenpan 
op middelhoog vuur en fruit de knoflook 
1 minuut. Voeg de reepjes paprika toe en bak ze 
7 – 9 minuten. Breng op smaak met peper en zout.

3. Chimichurri maken
Ris de blaadjes oregano van de takjes. Snijd de 
koriander, oregano en bladpeterselie zeer fijn. 
Meng in een kleine kom de verse kruiden met per 
persoon 1/2 el extra vierge olijfolie, 1tl rodewijnazijn, 
en indien je van pittig houdt, 1/8 tl chiliflakes per 
persoon, peper en zout. Meng goed door en laat 
staan tot serveren.

4. Salade maken
Snijd de komkommer in de lengte door. 
Verwijder de zaadlijsten met een lepel en snijd 
de komkommer in halve maantjes. Meng in een 
saladekom de paprikareepjes met de komkommer 
en breng eventueel op smaak met peper en zout.

5. Ribeye bakken
Bestrooi beide zijden van de ribeye met peper en 
zout en wrijf het er goed in. Verhit in een koekenpan 
1/2 el roomboter per persoon op hoog vuur en bak 
de ribeye, zodra de pan goed heet is, 2 – 4 minuten 
per kant. Haal hem uit de pan, verpak de ribeye in 
aluminiumfolie en laat nog even rusten.

6. Serveren
Schep de maiskolf en krieltjes op de borden. 
Serveer de paprikasalade ernaast en garneer deze 
met de zure room. Snijd de ribeye tegen de draad in 
in reepjes en garneer het vlees met de chimichurri.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Vastkokende 
aardappelen  

AardbeienjamVarkenshaas  

Verse rozemarijn  

Sjalot  Sperziebonen  

Voorraadkast items

 HELLOEXTRA  45 min. • Eet binnen 5 dagen

HELLO
EXTRA

Olijfolie, zwarte balsamicoazijn, roomboter, 
peper en zout

Varkenshaas met aardbei-balsamicosaus 
met geroosterde aardappeltjes en sperziebonen



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Koekenpan, bakplaat met 
bakpapier, aluminiumfolie

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Vastkokende 
aardappelen (g) 300 600 900 1200 1500 1800

Verse rozemarijn* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Sperziebonen* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Sjalot (g) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Varkenshaas* (st) 2 4 6 8 10 12

Aardbeienjam (g) 
19) 22) 60 90 150 210 240 300

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12

Zwarte 
balsamicoazijn (el) 1 2 3 4 5 6

Roomboter (el) 2 4 6 8 10 12

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4686 /1120 565 /135
Vetten (g) 53 6
 Waarvan verzadigd (g) 21 2,5
Koolhydraten (g) 99 12
 Waarvan suikers (g) 31,4 3,8
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 55 7
Zout (g) 0,5 0,1

Allergenen: -
 Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

1. Aardappelen bereiden
Haal de varkenshaas uit de koelkast om op 
kamertemperatuur te laten komen. Verwarm de 
oven op 200 graden. Was de aardappelen grondig 
en snijd in blokjes van 1 cm. Ris de naaldjes van 
de takjes rozemarijn en hak fijn. Verdeel de 
aardappelen over een bakplaat met bakpapier en 
meng met 1/2 el olijfolie per persoon en 1 tl gehakte 
rozemarijn per persoon (zie TIP). Breng op smaak 
met peper en zout. Bak 15 – 20 minuten in de oven.

TIP: Zorg dat er nog ruimte is voor een tweede 
bakplaat voor de sperziebonen, of leg de 
aardappelen aan één kant van de bakplaat, zodat 
de sperziebonen er nog naast kunnen.

2. Snijden
Verwijder ondertussen de steelaanzet van de 
sperziebonen en snipper de sjalot. 

3. Sperziebonen bakken
Leg, als de oventijd van de aardappelen verstreken 
is, de sperziebonen bij de aardappelen op de 
bakplaat (of op een nieuwe bakplaat) (zie TIP), 
meng met 1/2 el olijfolie per persoon en breng op 
smaak met peper en zout. Bak de sperziebonen en 
aardappelen nog 15 minuten.

TIP: Heb je een minder sterke oven? Bak 
de aardappelen dan 10 minuten langer dan 
aangegeven. Past niet alles in de oven? Kook de 
sperziebonen dan in 8 – 10 minuten gaar in een pan 
met deksel.

4. Varkenshaas bakken
Wrijf ondertussen de varkenshaas in met 
peper en zout. Verhit 1 el olijfolie per persoon 
in een koekenpan op middelmatig vuur. Leg de 
varkenshaas in de pan en bak in 10 – 13 minuten 
rondom bruin. Laat daarna rusten onder 
aluminiumfolie tot je hem serveert. Laat het 
bakvocht in de pan. 

5. Saus maken
Verhit de koekenpan met het bakvocht op 
middelmatig vuur en fruit hierin de sjalot en 
de overige rozemarijn 3 – 5 minuten. Voeg de 
aardbeienjam, de zwarte balsamicoazijn en 
4 eetlepels water per persoon toe. Roer goed en laat 
2 minuten zachtjes inkoken. Zet het vuur uit en roer 
vlak voor het serveren de roomboter door de saus 
en breng op smaak met peper en zout. 

6. Serveren
Snijd de varkenshaas in plakken. Verdeel de 
aardappelen, sperziebonen en varkenshaas over de 
borden. Schenk de saus over de varkenshaas.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Steranijs  

Sojasaus  Vietnamese saus  

Gemalen kaneel  

Verse gember  Knoflookteen  

Ui   Portobello  

Limoen  Rode peper  

Garnalen  Brede rijstnoedels  

Bosui  Rode puntpaprika  

Voorraadkast items

 HELLOEXTRA  40 min. • Eet binnen 5 dagen

Pinda'sVerse munt
 en Thais basilicum  

HELLO
EXTRA

Zonnebloemolie, groentebouillonblokje, 
roomboter, peper en zout

Vietnamese Pho met gebakken portobello en garnalen als extra 
met verse kruiden, paprika en limoen



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Kleine kom, rasp, soeppan of grote pan met deksel, 
koekenpan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Steranijs 1 1 1 1 2 2

Gemalen kaneel (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse gember (cm) 2 4 6 8 10 12

Vietnamese saus (el) 
1) 6) 1 2 3 4 5 6

Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60

Rode puntpaprika* 
(st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Bosui (st) 2 4 6 8 10 12

Rode peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Limoen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Portobello* (st) 1 2 3 4 5 6

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Brede rijstnoedels (g) 70 140 210 280 350 420

Garnalen* (g) 2) 90 180 270 360 450 540

Verse munt, koriander 
en Thais basilicum* 
(g)

10 15 20 25 35 40

Pinda's (g) 
5) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen

Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6

Groentebouillonblokje 
(st) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2975 /711 559 /134
Vetten (g) 32 6
 Waarvan verzadigd (g) 8 1,5
Koolhydraten (g) 74 14
 Waarvan suikers (g) 11,4 2,1
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 28 5
Zout (g) 9,5 1,8

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 2) Schaaldieren 5) Pinda's 
6) Soja  
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 25) Sesamzaad

1. Voorbereiden
Breng 650 ml water per persoon aan de kook. Verhit 
een droge soeppan met deksel op middelmatig 
vuur. Voeg de steranijs en kaneel toe aan de pan en 
verhit 3 – 4 minuten tot de aroma's vrijkomen. Pers 
de knoflook of snijd fijn. Rasp de gember met een 
fijne rasp. Voeg 1 el zonnebloemolie per persoon, 
de helft van de knoflook en de gember toe en fruit 
1 – 2 minuten.

2. Koken en snijden
Verkruimel het bouillonblokje boven de pan en 
breng aan de kook. Verlaag het vuur en laat de 
bouillon 25 minuten pruttelen. Snijd ondertussen de 
rode puntpaprika in dunne ringen. Snijd de bosui 
in fijne ringen. Verwijder de zaadlijsten uit de rode 
peper en snijd de peper fijn op dunne ringetjes. 
Snijd de limoen in partjes. Houd de groenten, 
peper en limoen apart in kommetjes om straks de 
pho mee te garneren.

TIP: Let jij op je zout-inname? Gebruik dan 
natriumarme bouillon of gebruik minder Vietnamese 
saus en sojasaus; voeg eventueel aan het einde naar 
smaak extra toe.

3. Portobello bakken
Snijd de portobello in reepjes. Snipper de ui. Verhit 
1/2 el roomboter per persoon in een koekenpan met 
deksel op middelhoog vuur. Fruit de ui en overige 
knoflook 1 – 2 minuten. Voeg de portobello toe en 
bak deze 7 –8 minuten, of totdat de sappen van de 
portobello vrijkomen. Blus met 1 tl wittewijnazijn 
per persoon. Dek af en laat op laag vuur nog 
4 – 5 minuten staan.

4. Garnalen bakken
Haal de steranijs uit de soeppan. Voeg de 
rijstnoedels toe en laat ze op laag vuur nog 
4 – 6 minuten koken. Dep de garnalen droog met 
keukenpapier. Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in 
een koekenpan op hoog vuur en bak de garnalen in 
2 minuten rondom bruin. Ze hoeven nog niet gaar 
te zijn. Breng op smaak met peper en zout en haal 
uit de pan.

5. Soep afmaken
Snijd intussen ook de verse kruiden fijn. Voeg als 
laatste de portobello, ui en garnalen inclusief 
het bakvet uit de koekenpan toe en verhit nog 
1/2 minuut. 

6. Serveren
Schenk de pho in de kommen. Garneer naar 
smaak met de overige sojasaus, paprika, bosui, 
rode peper, limoensap, portobello, verse kruiden 
en pinda's.

Eet smakelijk!
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Kipfilethaasje  

Sesamzaad  Komkommer  

Knoflookteen  

Broccolirijst  Honing  

Kokosmelk

Witte langgraanrijst  Sesamolie  

Voorraadkast items

Broccoli-kokosrijst met kipfilethaasjes 
met sesam-komkommersalade en honing-knoflooksaus

   QUICK & EASY   20 min. • Eet binnen 5 dagen

Roomboter, kippenbouillonblokje, 
wittewijn- of rijstazijn, witte balsamicoazijn, 
peper en zout

QUICK & 
EASY



1. Voorbereiden
• Breng de kokosmelk samen met 175 ml water per persoon en 

1/4 kippenbouillonblokje per persoon aan de kook in een pan 
met deksel.

• Pers de knoflook of snijd fijn.

• Kook de rijst in de pan met deksel, afgedekt, 12 – 14 minuten op 
laag vuur.

• Kook de laatste 2 minuten ook de broccolirijst mee. Giet daarna als 
het nodig is af en laat zonder deksel uitstomen. Proef goed en breng 
op smaak met zout.

2. Kip bakken
• Verhit 1 el boter per persoon in een koekenpan met deksel 

op middelhoog vuur en bak de knoflook en kipfilethaasjes 
1 – 2 minuten.

• Voeg de honing en 1 el water per persoon toe aan de kipfilethaasjes 
en meng goed.

• Dek de pan af en bak nog 3 – 4 minuten zachtjes. Draai de 
kipfilethaasjes af en toe om.

• Haal het deksel van de pan en bak dan nog 2 – 3 minuten. Breng op 
smaak met peper en zout.

3. Salade maken
• Halveer de komkommer in de lengte en verwijder met een 

theelepel de zaadlijsten.

• Snijd de komkommer vervolgens in dunne halve maantjes.

• Maak in een saladekom een dressing van de sesamolie, het 
sesamzaad en per persoon 1/2 el wittewijnazijn en 1/2 witte 
balsamicoazijn (zie TIP).

• Meng de dressing met de komkommer en breng op smaak met 
peper en zout.

TIP: Sesamolie is vrij sterk van smaak. Voeg eventueel minder toe of 
laat het helemaal weg als je er niet van houdt.

4. Serveren
• Verdeel de kokos-broccolirijst over de borden.

• Schep de kipfilethaasjes en de honing-knoflooksaus hierop.

• Serveer de komkommersalade erbij.

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, saladekom, koekenpan met deksel

1 — 6 Personen-ingrediënten
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Kipfilethaasje* (g) 100 200 300 400 500 600

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Honing (potje) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Broccolirijst* (g) 100 200 300 400 500 600

Komkommer* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Sesamzaad (g) 11) 19) 22) 5 10 15 20 25 30

Sesamolie (ml) 11) 5 10 15 20 25 30

Witte langgraanrijst (g) 70 140 210 280 350 420

Kokosmelk (ml) 26) 75 150 225 300 375 450

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Kippenbouillonblokje (ml) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Wittewijn- of rijstazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte balsamicoazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3201 /765 579 /138
Vetten (g) 36 7
 Waarvan verzadigd (g) 21,6 3,9
Koolhydraten (g) 74 13
 Waarvan suikers (g) 15 2,7
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 34 6
Zout (g) 1,6 0,3

Allergenen:
11) Sesamzaad  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 26) Zwaveldioxide en sulfiet

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen.
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Aubergine  

Citroen  Verse krulpeterselie  

Rode ui  

Champignons  Knoflookteen  

KookroomItaliaans gekruid 
kipgehakt  

Gedroogde tijm  Farfalle  

Voorraadkast items

35 min. • Eet binnen 5 dagen

      

Olijfolie, Peper en zout

Farfalle met kipgehakt in roomsaus 
met aubergine en champignons



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, staafmixer, hapjespan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Champignons* (g) 125 250 375 500 625 750

Verse krulpeterselie* 
(g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Farfalle (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6

Italiaans gekruid 
kipgehakt* (g) 100 200 300 400 500 600

Kookroom (ml) 7) 75 150 200 250 350 400

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 1 2 2 3 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3253 /778 556 /133
Vetten (g) 34 6
 Waarvan verzadigd (g) 14,1 2,4
Koolhydraten (g) 78 13
 Waarvan suikers (g) 13,3 2,3
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 37 6
Zout (g) 0,4 0,1

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

1. Aubergine koken
Kook 500 ml water per persoon met een snuf zout in 
een pan met deksel voor de aubergine. Kook 500 ml 
water per persoon in een andere pan met deksel 
voor de farfalle. Snijd de aubergine in de lengte 
doormidden en snijd vervolgens in halve plakken. 
Kook de aubergine 10 – 12 minuten, afgedekt, in 
de pan met deksel. Giet af, pureer de aubergine 
met een staafmixer en breng op smaak met peper 
en zout.

2. Snijden
Snipper ondertussen de rode ui en pers of snijd de 
knoflook fijn. Snijd de champignons in plakken 
en snijd de krulpeterselie fijn. Snijd de citroen 
in parten.

TIP: Heb je meer tijd of geen staafmixer? Je kunt 
de aubergineplakken ook in de oven of koekenpan 
bakken. Bestrooi de aubergine eerst met ruim zout, 
laat minimaal 2 minuten intrekken en veeg het zout 
er vervolgens af. Zout ontrekt vocht waardoor de 
aubergine tijdens het bakken knapperiger wordt. 
Zorg voor voldoende olie en bak de aubergine 
ongeveer 15 - 20 minuten in een pan op laag vuur.

3. Farfalle koken
Kook vervolgens de farfalle, afgedekt, 
10 – 12 minuten in de andere pan met deksel. Giet 
daarna af. 

4. Groenten roerbakken
Verhit ondertussen de olijfolie in een wok of 
hapjespan en fruit de knoflook, rode ui en de 
gedroogde tijm 2 – 3 minuten op middelhoog vuur. 
Voeg het kipgehakt en de champignons toe en bak 
het gehakt in 2 – 3 minuten los. Voeg vervolgens de 
gepureerde aubergine toe en roerbak nog  
3 – 4 minuten.

5. Op smaak brengen
Voeg de kookroom toe, roer goed door en breng de 
saus op smaak met voldoende peper en zout. Roer 
de farfalle door de saus en groenten in de pan.

6. Serveren
Verdeel de farfalle met saus over de borden. 
Garneer met de krulpeterselie en serveer met een 
partje citroen.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Goedemorgen!
 ONTBIJTBOX

  1X   25 min.

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de appel en snijd in blokjes.

2. Meng de appel in een kom met de kaneel en de helft van de honing.

3. Vet een ovenschaal in met roomboter. Verdeel het appelmengsel over de ovenschaal. 
Bestrooi met de muesli en bak 20 – 25 minuten in de oven.

4. Verdeel de crumble over de kommen en serveer met de halfvolle yoghurt en de 
overige honing.

Benodigdheden
Kom, ovenschaal

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Appel (st) 2 4
Gemalen kaneel (el) 1/2 1
Honing (potje) 1 2
Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 25) 100 200
Halfvolle yoghurt* (ml) 7) 250 500

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1605 /384 472 /113
Vetten (g) 6 2
 Waarvan verzadigd (g) 1,8 0,5
Koolhydraten (g) 68 20
 Waarvan suikers (g) 48,2 14,2
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 9 3
Zout (g) 0,1 0,0

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose 8) Noten 
12) Zwaveldioxide en sulfiet
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sezamzaad

Appelcrumble 
met muesli 
Met halfvolle yoghurt

Appelcrumble met muesli  
met halfvolle yoghurt

Meergranenbeschuit 
met avocado 
Met geitenkaas en tuinkers

1

3
2

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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Griekse yoghurt 
met passievrucht 
Met vijgen 
en pompoenpitten



  2X   20 min.

Griekse yoghurt met passievrucht  
met vijgen en pompoenpitten

1. Verdeel de Griekse yoghurt over de kommen. 
Roer de meergranenvlokken door de yoghurt.

2. Snijd de passievruchten doormidden, lepel het 
vruchtvlees eruit en verdeel over de yoghurt.

3. Garneer met de vijgenstukjes 
en pompoenpitten.

Benodigdheden
–

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Griekse yoghurt* (ml) 7) 250 500
Meergranenvlokken (g) 1) 19) 22) 25) 50 100
Passievrucht* (st) 2 4
Gedroogde vijgenstukjes (g) 
19) 22) 25) 20 40

Pompoenpitten (g) 19) 22) 25) 20 40

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1427 /341 732 /175
Vetten (g) 18 9
 Waarvan verzadigd (g) 8,9 4,6
Koolhydraten (g) 28 15
 Waarvan suikers (g) 11,7 6,0
Vezels (g) 4 2
Eiwit (g) 13 7
Zout (g) 0,3 0,1

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sezamzaad

  2X   20 min.

Benodigdheden
–

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Meergranenbeschuit (st) 
1) 3) 6) 7) 11) 13) 4 8

Avocado (st) 1 2
Oude geitenkaasflakes (g) 7) 50 100
Tuinkers (g) 2 4

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1780 /426 1295 /310
Vetten (g) 31 22
 Waarvan verzadigd (g) 8,6 6,3
Koolhydraten (g) 19 14
 Waarvan suikers (g) 5,3 3,8
Vezels (g) 6 5
Eiwit (g) 15 11
Zout (g) 0,7 0,5

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/
Lactose 11) Sesamzaad 13) Lupine

1. Verdeel de beschuiten over de borden. Snijd de 
avocado in plakken. Beleg de beschuiten met 
de avocado.

2. Knip de tuinkers los. Strooi de geitenkaas over 
de avocado en garneer met de tuinkers. Voeg 
eventueel peper en zout naar smaak toe.

Meergranenbeschuit met avocado  
met geitenkaas en tuinkers




