
Rundermerguezworstjes  
f

TomatenpassataRode peper f

PaprikapoederVastkokende 
aardappelen

KnoflookteenRode puntpaprikaf

Aïoli f

In Spanje eten ze patatas bravas als tapas met allerlei andere kleine gerechtjes ernaast. 
Vandaag combineer je deze krokante aardappeltjes met pittige tomatensaus met kruidige 
merquezworstjes en geroosterde rode puntpaprika's in zout. De bereidingswijze van deze 
paprika's is afgeleid van pimentos de padron, een ander bekend tapasgerecht. 

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen Lactosevrij

* g
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Patatas bravas met rundermerguezworstjes 
Met geroosterde rode puntpaprika's en aïoli

FamilybTotaal: 40-45 min.9
Helaas zijn er vanwege het strenge 
winterweer in Spanje tijdelijk nauwelijks 
Turkse groene pepers beschikbaar. 
We hebben ze vervangen door rode 
puntpaprika's: die passen ook goed bij dit 
gerecht! Wel zijn ze een stuk groter, daarom 
hebben we de hoeveelheid wat aangepast.



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) 250    500    750    1000  1250    1500    

Paprikapoeder (tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Rode puntpaprika 
(st) f

2 4 6 8 10 12

Knoflookteen (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
Tomatenpassata (g) 50    100    150    200    250    300    
Rundermerguezworstjes 
(60 g) f

2    4    6    8    10    12    

Aïoli (el) 3) 10) 19) 22) f 1    2    3    4    5    6    
Zelf toevoegen

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) 3600 / 861 535 / 128 
Vet totaal (g) 53 8
 Waarvan verzadigd (g) 12,5 1,9
Koolhydraten (g) 56 8
 Waarvan suikers (g) 5,8 0,9
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 37 5
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Kom, hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier, sauspan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de patatas bravas met rundermerguezworstjes.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven op 220 graden. Schil de 

aardappelen en snijd in blokjes van 1 – 2 cm. 
Meng in een kom de aardappelen met 1/2 el 
olijfolie per persoon, het paprikapoeder, 
peper en zout. Verhit een hapjespan met 
deksel op middelhoog vuur en bak de 
aardappelen 25 – 35 minuten, afgedekt, op 
middelhoog vuur. Haal na 20 minuten het 
deksel van de pan. Schep regelmatig om.

PAPRIKA'S IN DE OVEN
Leg de rode puntpaprika's op een 

bakplaat met bakpapier en meng met 1/2 el 
olijfolie per persoon. Breng op smaak met ruim 
zout. Zet de bakplaat met paprika's in de oven 
en bak 10 – 15 minuten, of totdat ze donker 
beginnen te worden. Schep halverwege de 
baktijd om.

 SNIJDEN
 Pers ondertussen de knoflook of snijd 
fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn.

SAUS MAKEN
 Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een 
sauspan op middelhoog vuur. Bak de rode 
peper en knoflook 2 – 3 minuten. Verlaag het 
vuur, schenk de tomatenpassata erbij en laat 
5 minuten zachtjes inkoken tot een dikke saus. 
Breng op smaak met peper en zout.

TIP: Heb je grof zout in huis? Het is extra 
lekker om de puntpaprika's hiermee te zouten. 
Deze korrels blijven stevig tijdens het bakken 
en trekken er niet helemaal in. 

MERGUEZ BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een koekenpan en bak de merguezworstjes 
in 8 – 10 minuten op middelmatig vuur 
rondom bruin.

SERVEREN
 Verdeel de rode puntpaprika's en de 
merguezworstjes over de borden. Serveer 
met de patatas bravas, pittige tomatensaus 
en een flinke lepel aïoli.

sTIP: Houd je van pittig? Voeg dan in stap 4 
de dubbele hoeveelheid rode peper aan de 
saus toe.



Gerookte forelfilet f

Sperziebonen fDrieling aardappelen

Verse dille fRadijs f

Deze salade met aardappel en forel zet je zo op tafel. De combinatie van zachte aardappelen 
en knapperige radijsjes zorgt voor een smaakvol contrast. Doordat je de vinaigrette door de 
aardappelen mengt wanneer ze nog warm zijn, trekken alle smaken er extra goed in. Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

* g

§ d

Aardappelsalade met gerookte forel 
Met radijs en mosterd-dilledressing

Calorie-focusLTotaal: 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
Drieling aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200
Sperziebonen (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Radijs (st) f 5    10    14    20    24    28    
Verse dille (g) 23) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Gerookte forelfilet 
(70 g) 4) f

1    2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12
Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6
Witte balsamicoazijn (tl) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2481 / 593 447 / 107 
Vet totaal (g) 28 5
 Waarvan verzadigd (g) 4,2 0,8
Koolhydraten (g) 51 9
 Waarvan suikers (g) 4,2 0,8
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 27 5
Zout (g) 1,6 0,3

ALLERGENEN

4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kom en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de aardappelsalade met gerookte forel.

VOORBEREIDEN
Kook ruim water met een snufje zout in 

een pan met deksel voor de aardappeltjes. 
Was de aardappeltjes, halveer ze en snijd de 
eventuele grote aardappeltjes in kwarten. 
Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen 
en snijd de sperziebonen in 3 gelijke stukken.

AARDAPPELTJES KOKEN
Kook de aardappeltjes, afgedekt, in 

12 – 15 minuten gaar t. Voeg na 5 minuten 
ook de sperziebonen bij de aardappeltjes en 
laat meekoken. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.

 RADIJS EN DILLE SNIJDEN
 Snijd of schaaf ondertussen de radijs 
in dunne plakken. Snijd de helft van het 
radijsblad klein (de andere helft gebruik je 
niet meer). Hak de dille heel fijn.

DRESSING MAKEN
 Maak in een kom een dressing van de 
extra vierge olijfolie, de mosterd, de witte 
balsamicoazijn, het grootste deel van de dille, 
peper en zout. 

 
tTIP: Liever gebakken aardappeltjes? Verhit 
dan 1 el olijfolie per persoon in een koekenpan 
met deksel en bak de aardappeltjes, afgedekt, 
in 30 – 35 minuten gaar. Kook de sperziebonen 
apart in 7 – 10 minuten beetgaar. 

SALADE MENGEN
 Verdeel de gerookte forel ttmet twee 
vorken in kleine stukken en meng het grootste 
deel van de forel met de aardappeltjes, 
sperziebonen, radijs en radijsblad in een 
saladekom. Voeg de dressing toe en breng 
verder op smaak met peper en zout. 
 
ttTIP: Het zou kunnen dat er wat graatjes 
zijn achtergebleven. Controleer de forel 
daarom even voordat je hem toevoegt aan 
de salade.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelsalade over de 
borden en garneer met de overige forel en 
overige dille.



Rode splitlinzen

KokosmelkTomatenpuree 

GemberUi

KerriepoederBataat

Spinazie fNaanbrood

LimoenVerse koriander f

Pompoenpitten

Vandaag staat er een klassiek Indiaas gerecht op het menu. Het woord dahl verwijst naar allerlei 
soorten peulvruchten, maar traditioneel vormen linzen de basis van deze dikke, kruidige soep. 
De consistentie is perfect om een naanbroodje in te dopen!Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

INDIASE DAHL MET BATAAT EN KOKOSMELK 
Met pompoenpittensalsa en kruidig naanbrood

VeggievTotaal: 35-45 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
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gember (cm) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Bataat (g) 75    150    225    300    375    450    
Kerriepoeder (tl) 9) 10) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Tomatenpuree (kuipje)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kokosmelk (ml) 26) 125    250    375    500    625    750    
Rode splitlinzen (g) 35    70    100    140    175    210    
Pompoenpitten 
(g) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Verse koriander
(g) 23) f

5 10 15 20 25 30

Limoen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Naanbrood 
(st) 1) 6) 7) 25)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Spinazie (g)  f 100    200    300    400    500    600    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250    500    750    1000    1250    1500    
Zonnebloemolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
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) 3738 / 894 468 / 112
Vet totaal (g) 51 6
 Waarvan verzadigd (g) 24,5 3,1
Koolhydraten (g) 78 10
 Waarvan suikers (g) 16,9 2,1
Vezels (g) 19 2
Eiwit (g) 25 3
Zout (g) 3,3 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose 9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesam 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Grote koekenpan, koekenpan,  rasp, 2x kom en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de Indiase dahl met bataat en kokosmelk.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven op 200 graden en bereid 

de bouillon. Snipper de ui, rasp de gember 
(eventueel met schil) fijn. Schil de bataat en 
snijd in blokjes van 1,5 cm. 

tTIP: Wist je dat dit gerecht bijna 2/3 van 
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan 
voedingsvezels bevat? De voornaamste bron 
zijn de linzen, gevolgd door de groenten en 
bataat.

SMAAKMAKERS FRUITEN
Verhit de zonnebloemolie in een grote 

koekenpan met deksel op middelhoog vuur. 
Fruit de ui 3 – 4 minuten. Voeg de gember, 
het kerriepoeder en de tomatenpuree toe. 
Roer goed en bak nog 2 minuten. Roer de 
kokosmelk los of schud het pakje flink zodat 
er geen klontjes meer zijn. Voeg de kokosmelk 
en de bouillon toe aan de pan en breng aan 
de kook.

 DAHL KOKEN
 Voeg de bataat en de rode linzen toe, 
breng op smaak met peper en zout en kook 
de dahl, afgedekt, 18 – 20 minuten, of tot de 
linzen en de bataat zacht zijn. Voeg eventueel 
meer water toe als de dahl te droog wordt. 

SALSA MAKEN
 Bak ondertussen de pompoenpitten 
in een koekenpan zonder boter of olie tot ze 
beginnen te poffen. Hak de koriander fijn, 
rasp de schil van de limoen en pers de limoen 
uit. Meng in een kleine kom de helft van de 
koriander, de limoenrasp, 2 tl limoensap 
per persoon, de gepofte pompoenpitten en 
de extra vierge olijfolie. Breng op smaak met 
peper en zout.

NAANBROOD BAKKEN
 Mix de overige koriander in een kleine 
kom met de olijfolie en breng op smaak 
met peper en zout. Leg het naanbrood op 
een bakplaat met bakpapier en besmeer 
met de korianderolie. Bak het naanbrood 
5 – 7 minuten in de voorverwarmde oven. Laat 
even afkoelen en snijd door de helft.

SERVEREN
 Roer, wanneer de linzen gaar zijn, de 
spinazie door de dahl en laat slinken. Proef 
de dahl en breng op smaak met zout, peper en 
het overige limoensap naar smaak. Verdeel de 
dahl over de kommen, garneer met de salsa 
en serveer met het naanbrood. 

tTIP: Je krijgt meer naanbrood dan 
aangegeven in het recept. Ben jij een grote eter 
of let jij niet op je calorie-inname? Serveer de 
dahl dan met 1 naanbrood per persoon.



Sojasaus

KokosraspGezouten pinda's

Prei fGerookte makreel f

Rode peper fKnoflookteen

Gedroogde 
udonnoedels

Peultjes f

De stevige noedels in dit gerecht zijn udonnoedels. In Japan zijn ze gek op deze dikke variant 
en worden ze vaak gegeten in een bouillon waarvan de ingrediënten per regio verschillen. 
Vandaag geef je ze een Indonesische twist met warmgerookte makreel, knapperige peultjes en 
goudbruine kokosrasp. De makreel is gerookt bij een temperatuur van 70 graden, waardoor het 
visvlees een losse structuur en een een lekkere rooksmaak krijgt.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

NOEDELS MET WARMGEROOKTE MAKREEL  
Met peultjes en geroosterde kokos en pinda

LactosevrijdTotaal: 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 07 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gerookte makreel 
(g) 4) f

80 160 240 320 400 480

Prei (st) f 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (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
Gezouten vliespinda's 
(g) 5) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Kokosrasp 
(g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Peultjes (g) f 65 125 190 250 315 375
Gedroogde 
udonnoedels (g) 1) 75 150 225 300 375 400

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Wittewijnazijn (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) 3270 / 782 706 / 169 
Vet totaal (g) 38 8
 Waarvan verzadigd (g) 13 3
Koolhydraten (g) 71 15
 Waarvan suikers (g) 10,2 2,2
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 34 7
Zout (g) 4,2 0,9

ALLERGENEN

1) Gluten 4) vis 5) Pinda's 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de noedels met warmgerookte makreel.

VOORBEREIDEN
Haal de gerookte makreel uit de koelkast. 

Kook ruim water in een pan met deksel voor de 
noedels. Snijd de prei in dunne ringen. Pers de 
knoflook of snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten 
van de rode peper en snijd fijn.

MAKREEL VERDELEN
Verdeel de makreel met twee vorken in 

kleine stukken. Hak de pinda's grof.

 ROOSTEREN
 Verhit een wok of hapjespan op 
middelmatig vuur en rooster de kokosrasp en 
de pinda's, zonder olie, goudbruin. Haal uit de 
pan en bewaar apart.

ROERBAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in dezelfde 
wok of hapjespan en fruit de knoflook en de 
rode peper 1 – 2 minuten op middelmatig 
vuur. Voeg de prei, de sojasaus en de 
wittewijnazijn toe en roerbak 8 – 10 minuten. 
Voeg halverwege de peultjes toe.

KOKEN EN MENGEN
 Kook ondertussen de noedels 
3 – 4 minuten, afgedekt, in de pan met 
deksel. Giet daarna af en bewaar een beetje 
kookvocht. Voeg de noedels met de helft 
van de makreel, de helft van het pinda-
kokosmengsel en 1 el kookvocht per persoon 
toe aan de wok of hapjespan. Verhit al roerend 
nog 1 minuut op hoog vuur en breng op smaak 
met peper en zout t.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden 
en garneer met de overige makreel en 
het pinda-kokosmengsel.

�

�

�

�

tTIP: Vind je de rooksmaak van de makreel 
iets te aanwezig? Voeg dan 1 tl honing per 
persoon toe aan het gerecht.



Kappertjes f

PompoenpittenKipfilet f

KnoflookteenHalfkruimige 
aardappelen

SjalotGebroken sperziebonen 
f

Voor de perfecte kipfilet heb je een goede pan nodig: het liefst met een dikke bodem en niet veel
groter dan de kip. Is de pan te ruim, dan verbrandt het bakvet voordat de kip gaar is. Je kunt dit
voorkomen door tijdens het bakken wat extra vet toe te voegen.Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij

* b

§ g

GEBAKKEN KIPFILET MET KNOFLOOKSPERZIEBONEN 
Met gekookte aardappelen, kappertjes en pompoenpitten

Quick & EasyrTotaal: 20-25 min.5

Calorie-focusL

Door strengewinterweer in Marokko en 
Egypte zijn er helaas geen snijbonen 
beschikbaar. In plaats daarvan maak 
je dit gerecht nu met sperziebonen: die 
passen ook heel goed bij dit gerecht!'



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
Halfkruimige 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gebroken sperziebonen 
(g) 23) f

150 300 450 600 750 900

Sjalot (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kipfilet (g) f 100 200 300 400 500 600
Pompoenpitten 
(g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Kappertjes (g) f 10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (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) 2856 / 683 487 / 116
Vet totaal (g) 35 6
 Waarvan verzadigd (g) 12,4 2,1
Koolhydraten (g) 54 9
 Waarvan suikers (g) 5,1 0,9
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 30 5
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij
25) Sesam

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Bak de 
sperziebonen dan in 1/2 el olijfolie per persoon 
en gebruik per persoon 150 g aardappelen.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en 2x koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de gebakken kipfilet met knoflooksperziebonen.

AARDAPPELEN KOKEN
Breng ruim water aan de kook in een pan

met deksel voor de aardappelen. Schil de
aardappelen of was ze grondig en snijd in
stukken. Kook de aardappelen, afgedekt,
10 – 12 minuten of tot ze gaar zijn. Giet daarna
af en laat zonder deksel uitstomen.

SPERZIEBONEN BAKKEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd

fijn. Verhit de olijfolie in een koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de knoflook met 
de sperziebonen 10 – 15 minuten. Schep 
regelmatig om en breng op smaak met peper 
en zout.

 SNIJDEN EN INWRIJVEN
 Snijd ondertussen de sjalot in ringen.
Wrijf de kipfilet in met peper en zout.

BAKKEN
 Verhit de helft van de roomboter in
een andere koekenpan op middelhoog vuur
en bak de kipfilet 2 – 3 minuten per kant.
Verlaag het vuur naar middelmatig, voeg
de pompoenpitten en de sjalot toe en bak
samen nog 4 – 5 minuten of tot de kip gaar
is t.

tTIP: De garing van de kip is sterk
afhankelijk van de dikte van de filet. Pas de
garingstijd indien nodig aan.

AARDAPPELEN MENGEN
 Meng de kappertjes met de aardappelen
en roer de overige roomboter er voorzichtig
door. Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen over de borden.
Leg de kipfilet ernaast en garneer met de
meegebakken sjalot en pompoenpitten.
Serveer met de gebakken sperziebonen.



Geraspte oude kaas f

Kookroom fSpinazie f

UiAubergine f

Gedroogde rozemarijnKnoflookteen

Lasagnebladen f

Deze groentelasagne is een echte HelloFresh-favoriet! Heerlijk romig en lekker vullend, 
comfortfood bij uitstek. Je maakt zelf een roux - de basis voor allerlei sauzen - van boter en 
bloem. Door de saus in te koken wordt hij dikker. Let tijdens het koken goed op: hoe snel dit 
gaat hangt af van het formaat van je pan en de precieze hoeveelheden bloem en roomboter die 
je gebruikt.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 3 dagen

* V

§

Groentelasagne met zelfgemaakte roomsaus 
Met aubergine, spinazie en oude kaas

FamilybTotaal: 55-60 min.)



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
Aubergine (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Gedroogde rozemarijn 
(tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Spinazie (g)  f 100 200 300 400 500 600
Kookroom (pakje) 7) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Geraspte oude kaas (g) 
7) f

40 75 100 125 150 175

Lasagnebladen (st) 
1) 3) f

2 4 6 8 10 12

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (el) 11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Bloem (el) 11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3726 / 891 460 / 110
Vet totaal (g) 56 7
 Waarvan verzadigd (g) 28,5 3,6
Koolhydraten (g) 64 8
 Waarvan suikers (g) 10,5 1,3
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 3,7 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, hapjespan, garde en ovenschaal.
Laten we beginnen met het koken van de groentelasagne met zelfgemaakte roomsaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Snijd de aubergine in 
plakken van maximaal ½ cm dik. 

AUBERGINE BAKKEN
Verdeel de aubergine over een bakplaat 

met bakpapier en wrijf in met 21/2 tl olijfolie 
per persoon, peper en zout. Bak de aubergine 
10 minuten in de oven. Laat de oven daarna 
aan. Snipper ondertussen de ui en pers de 
knoflook of snijd fijn. Verhit de roomboter 
in een hapjespan en fruit de ui en knoflook 
2 minuten op middelhoog vuur. 

 ROUX MAKEN
 Voeg de bloem toe aan de pan en bak al 
roerend 2 minuten. Voeg ⅓ van de bouillon 
toe en roer met een garde tot de bouillon is 
opgenomen en de saus indikt. Herhaal deze 
handeling nog 2 keer met de overige bouillon. 
Roer de saus glad, breng aan de kook en laat 
koken totdat hij de consistentie van room 
heeft t.

ROOMSAUS AFMAKEN
 Voeg de gedroogde rozemarijn toe aan 
de saus en scheur de spinazie, eventueel 
in delen, klein boven de hapjespan. Laat 
al roerend slinken. Voeg als laatste de 
kookroom, ⅓ van de geraspte oude kaas en 
peper en zout naar smaak toe.

tTIP: Bij het maken van de roux is het 
belangrijk dat je evenveel boter als bloem 
gebruikt. Is de roomsaus te dun? Laat hem dan 
nog even inkoken.

LASAGNE MAKEN
 Vet de ovenschaal in met de overige 
olijfolie. Schenk een dun laagje saus in de 
ovenschaal. Bedek deze met lasagnebladen 
tt en verdeel er een paar plakken 
aubergine over. Herhaal tot bijna alle saus 
is gebruikt. Eindig de lasagne met een laagje 
saus en bestrooi met de overige oude kaas. 
Bak de lasagne 20 – 25 minuten in de oven. 

SERVEREN
 Laat de lasagne voor het serveren 
3 minuten rusten, zodat de lasagne steviger 
wordt. Verdeel de lasagne over de borden.

ttTIP: Door de lasagnebladen aan te 
drukken, wordt de saus goed verdeeld en gaart 
de lasagne gelijkmatiger.



Libanees platbrood

Vrije-uitloopei fKerriepoeder

Peen fKnoflookteen

Pompoenblokjes fBosui f

Pindakaas

Deze pompoen-pindasoep knalt van je bord af, qua kleur én qua smaak. Pindakaas is een wat 
ongewoon ingrediënt in een soep - het zorgt voor een Indonesisch tintje dat doet denken aan 
satésaus. Lekker met de zoete smaak van de pompoen! Maak de soep af met een gekookt eitje 
en gebruik het platbrood om in de soep te dopen.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

POMPOEN-PINDASOEP MET EI 
Met peen en Libanees platbrood

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
Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peen (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Bosui (st) f 2 4 6 8 10 12
Pompoenblokjes (g) 
23) f

150 300 450 600 750 900

Kerriepoeder (tl) 9) 10) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Libanees platbrood 
(st) 1) 2 4 6 8 10 12

Pindakaas (kuipje)  
5) 22) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillonblokje 
(st) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3512 / 840 632 / 151
Vet totaal (g) 30 5
 Waarvan verzadigd (g) 6,4 1,2
Koolhydraten (g) 110 20
 Waarvan suikers (g) 9,9 1,8
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 26 5
Zout (g) 5,1 0,9

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda's  9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, steelpan met deksel, koekenpan en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de pompoen-pindasoep met ei.

VOORBEREIDEN
Kook 400 ml water per persoon voor de 

soep. Pers de knoflook of snijd fijn en snijd de 
peen in plakken. 

BOSUI SNIJDEN
Snijd de bosui in fijne ringen. Houd van 

het groene gedeelte 1 el per persoon apart 
voor de garnering.

 BAKKEN EN KOKEN
 Verhit de olijfolie in een soeppan met 
deksel en roerbak de knoflook, de peen, de 
pompoenblokjes, het kerriepoeder en de 
overige bosui 2 minuten op hoog vuur t. Voeg 
vervolgens 300 ml kokend water per persoon 
toe, verkruimel ¾ bouillonblokje per persoon 
boven de pan en breng afgedekt aan de kook. 
Laat de soep 14 – 16 minuten zachtjes koken.

EI KOKEN
 Breng ondertussen het ei aan de kook 
in een steelpan met deksel en kook het 
ei, afgedekt, in 6 – 8 minuten hard. Spoel 
daarna onder koud water. Pel het ei en snijd 
het doormidden.

SOEP PUREREN
 Verwarm ondertussen de Libanese 
platbroden in een droge koekenpan op 
middelhoog vuur, 30 seconden per kant 
tt. Haal de soep van het vuur, voeg de 
pindakaas toe en pureer met een staafmixer. 
Voeg extra kokend water toe als je de soep 
wilt verdunnen. Breng op smaak met peper 
en zout. 

tTIP: Geen liefhebber van rauwe bosui? 
Kook bij stap 3 dan alle ui mee in de soep.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de soepkommen, 
leg het ei in de soep en garneer met de 
achtergehouden groene delen van de bosui. 
Serveer met de platbroden.

ttTIP: Houd je van knapperig platbrood? 
Besprenkel de platbroden dan met wat olijfolie 
en zout en bak ze in 3 – 4 minuten bruin in een 
oven van 210 graden.



Kokosmelk

Sperziebonen fSojasaus

Verse gemberTofu f

Rode peper fKnoflookteen

Sesamzaad

Surinaamse rijst

Tofu heeft misschien een stoffig imago, maar wanneer je het goed marineert is dat echt 
onverdiend! Deze eiwitrijke vleesvervanger wordt gemaakt van gestremde sojamelk. Het proces 
lijkt een beetje op dat van kaasmaken. Vandaag maak je er zoete tofu van door een marinade 
van soja en honing.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*  

§

TOFU IN SOJA-HONINGMARINADE 
Met pittige knoflook-sperziebonen en kokosrijst

VeggieVTotaal: 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
Tofu (g) 6) f 125 250 375 500 625 750
Verse gember (st) 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode peper (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sojasaus (ml) 1) 6) 20 40 60 80 100 120
Sperziebonen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Kokosmelk (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Surinaamse rijst (g) 85 170 250 335 420 505
Sesamzaad (g) 
11) 19) 22) 5 10 15 20 25 30

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing (tl) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Zonnebloemolie (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) 3561 / 851 653 / 156 
Vet totaal (g) 39 7
 Waarvan verzadigd (g) 15,9 2,9
Koolhydraten (g) 88 16
 Waarvan suikers (g) 8,5 1,5
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 2,9 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja 11) Sesam 
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kom, koekenpan, keukenpapier, rasp en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de tofu in soja-honingmarinade.

TOFU MARINEREN
Dep de tofu droog met keukenpapier t. 

Schil de gember en rasp fijn. Pers de knoflook 
of snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten van de 
rode peper en snijd fijn. Meng in een kom 
de sojasaus, honing, gember, de helft van 
de rode peper en de helft van de knoflook. 
Snijd de tofu in blokjes en prik met een vork 
voorzichtig gaatjes erin, hierdoor neemt de 
tofu de marinade beter op. Leg de tofu in de 
marinade en laat 10 minuten marineren.

SPERZIEBONEN BAKKEN
Verwijder ondertussen de steelaanzet 

van de sperziebonen en snijd in drie gelijke 
stukken. Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in 
een hapjespan op middelhoog vuur en voeg 
de overige knoflook, overige rode peper en 
sperziebonen toe. Bak 10 – 15 minuten. Schep 
regelmatig om en breng op smaak met peper 
en zout.

 KOKOSRIJST MAKEN
 Breng ondertussen 125 ml water per 
persoon en de kokosmelk aan de kook in 
een pan met deksel voor de rijst. Kook de 
rijst, afgedekt, in 12 – 15 minuten gaar. Laat 
uitstomen zonder deksel. De rijst mag een 
beetje nat blijven. Breng op smaak met peper 
en zout. 

SESAMZAAD ROOSTEREN
 Verhit ondertussen een koekenpan, 
zonder olie, op middelhoog vuur en bak het 
sesamzaad tot het begint te kleuren. Haal uit 
de pan en bewaar apart.

tTIP: Tofu houdt veel vocht vast, maar bakt 
beter wanneer het droog is. Heb je meer tijd? 
Zet dan een zware pan op de tofu, met wat 
keukenpapier ertussen. Laat zo'n 1 a 2 uur 
staan, zodat al het vocht eruit loopt.

TOFU BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in dezelfde 
koekenpan van het sesamzaad op 
middelhoog vuur en bak de tofu, met alle 
marinade, ongeveer 4 minuten per kant. 
Schep af en toe om zodat alle kanten kunnen 
kleuren. Zet het vuur niet te hoog, dan kan de 
marinade snel aanbranden.

ttTIP: Houd je van zoet? Besprenkel de 
tofu dan na het bakken met wat extra honing.

SERVEREN
 Schep de rijst in diepe kommen. Schep 
de sperziebonen ernaast en garneer met het 
sesamzaad. Leg de stukjes tofu ernaast en 
schenk de overige marinade over de tofu en 
de boontjes. tt



Champignons f

Peen fVastkokende 
aardappelen

Kippendij met bot fSpekblokjes f

KnoflookteenSjalot

Pitten-ciabattaLaurierblad

TomatenpureeVerse tijm f

Verse krulpeterselie f

Stoven was vroeger een manier om taai vlees mals en smaakvol te maken. Dat eerste is vandaag 
in ieder geval niet nodig, want mals is kippendij al van zichzelf. Het bevat meer vet dan kipfilet 
waardoor het voller van smaak en lekker sappig is.Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

STOOF VAN KIPPENDIJ EN SPEKJES 
Met champignons, tijm en wortel

Totaal: 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
Spekblokjes (g) f 25 50 75 100 125 150
Kippendij met bot 
(st) f

1 2 3 4 5 6

Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Peen (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Champignons (g) f 200 375 500 750 875 1125
Verse krulpeterselie & 
tijm (g) 23) f

5 10 15 20 25 30

Tomatenpuree (kuipje)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Laurierblad (st) 1 1 2 2 3 3
Pitten-ciabatta (st) 1) 
17) 20) 21) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Kippenbouillon (ml) 200 400 600 800 1000 1200
Roomboter (el)  1/2  1/2 1 1 11/2 11/2

Zwarte balsamicoazijn 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Bruine suiker (tl) 1 2 3 4 5 6
Mosterd (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) 4069 / 973 404 / 97 
Vet totaal (g) 46 4
 Waarvan verzadigd (g) 16,2 1,6
Koolhydraten (g) 85 9
 Waarvan suikers (g) 20,9 2,1
Vezels (g) 15 1
Eiwit (g) 42 4
Zout (g) 4,2 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/lactose 
22) Noten  23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Soeppan of grote pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de stoof van kippendij en spekjes.

KIPPENDIJ AANBAKKEN
Bereid de bouillon. Verhit de roomboter 

in een grote pan met deksel op middelmatig 
vuur. Bak de spekblokjes 4 – 5 minuten. 
Voeg de kippendij toe en bak 5 – 7 minuten 
rondom aan.  

SNIJDEN
Snipper ondertussen de sjalot en pers de 

knoflook of snijd fijn. Snijd de aardappelen 
en de peen in blokjes van 1 cm. Halveer 
de champignons. Snijd de takjes van de 
krulpeterselie en snijd het blad fijn. Bewaar 
takjes en blad apart.

 GROENTEN BAKKEN
 Haal de kippendij uit de pan en bewaar 
apart. Voeg de sjalotten toe aan de pan, en 
fruit 3 – 4 minuten. Voeg de knoflook en de 
tomatenpuree toe en bak nog 2 minuten. 
Voeg de aardappel, de wortel en de 
champignons toe en bak 5 – 6 minuten.

BOUILLON TOEVOEGEN
 Leg de kippendij terug in de pan. Voeg de 
bouillon, de zwarte balsamicoazijn, de bruine 
suiker en de mosterd toe aan de pan en roer 
goed door. Leg de takjes krulpeterselie, de 
tijm en het laurierblad in de pan t.

tTIP: Heb je keukentouw in huis? Bind dan 
de peterselie, tijm en laurier bij elkaar. Zo haal 
je het er voor serveren heel makkelijk in één 
keer uit.

STOVEN
 Laat 20 minuten stoven op middelmatig 
vuur met de deksel op de pan. Haal de laatste 
5 minuten de deksel van de pan en zet het 
vuur middelhoog. Verwarm ondertussen de 
oven voor op 200 graden en bak de ciabatta 
4 – 5 minuten. 

tTIP: Heb je bruin bier in huis? Vervang 
dan 75 ml van de bouillon per persoon 
door 75 ml bier. Hierdoor krijgt de stoof een 
karamelachtige smaak.

SERVEREN
 Serveer de kip met de groenten, de saus, 
en garneer met de overige krulpeterselie. 
Serveer met de ciabatta.

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op je 
calorie-inname? Gebruik dan de helft van de 
aardappelen of laat de ciabatta achterwege. 
Je kunt er ook voor kiezen om de helft van de 
spekjes te gebruiken.



Om tijd én afwas te besparen, kook je de broccoli met de pasta mee. Snel is dit recept daardoor 
zeker en dankzij de belegen geitenkaas en zongedroogde tomaatjes hoef je op smaak gelukkig 
niet in te leveren.Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy rTotaal: 20 min.4

Gedroogde oregano

LinguineWalnoten

SjalotBroccoli f

Zongedroogde tomaten 
f

Knoflookteen

Geraspte belegen 
geitenkaas f

Kookroom f

Romige linguine met broccoli  
Met geitenkaas, walnoten en zongedroogde tomaatjes



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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3 SAUS MAKEN 
• Verhit ondertussen de olijfolie in een wok of hapjespan met 

deksel en fruit de sjalot, knoflook en gedroogde oregano 
2 – 3 minuten op middelmatig vuur. 

• Voeg de bouillon en de kookroom toe en breng aan 
de kook. 

• Voeg de linguine, broccoli en de helft van de geitenkaas 
toe en verhit nog 1 minuut. 

• Meng er de zongedroogde tomaten door en breng op 
smaak met peper en zout.

4 SERVEREN
• Verdeel de pasta over de borden.
• Bestrooi met de overige geitenkaas en de walnoten.

tTIP: In dit recept bakken we de walnoten niet. Vind je een 
geroosterde smaak lekker? Verhit dan een koekenpan op hoog 
vuur en rooster de walnoten tot ze beginnen te kleuren.

1 VOORBEREIDEN
• Bereid de bouillon. 
• Kook ruim water in een pan met deksel voor de linguine en 

de broccoli. 
• Snijd de bloem van de broccoli in roosjes en de steel 

in blokjes. 
• Snipper de sjalot en pers de knoflook of snijd fijn. 

2 SNIJDEN, HAKKEN, KOKEN
• Snijd de zongedroogde tomaten klein.  
• Hak de walnoten grof t.
• Kook de linguine, afgedekt, 10 – 12 minuten in de pan 

met deksel. 
• Voeg na 5 – 7 minuten de broccoli toe. Giet daarna af en laat 

zonder deksel uitstomen. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Zongedroogde tomaten (g) f 35 60 90 120 155 180
Walnoten (g) 8) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60
Linguine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Kookroom (pakje) 7) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Geraspte belegen geitenkaas 
(g) 3) 7) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 75 150 225 300 375 450
Olijfolie (el)  1/2 1 1 2 2 3
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3303 / 790 636 / 152
Vetten (g) 39 8
 Waarvan verzadigd (g) 14,1 2,7
Koolhydraten (g) 76 15
 Waarvan suikers (g) 9,0 1,7
Vezels (g) 13 3
Eiwit (g) 27 5
Zout (g) 2,9 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 22) (Andere) noten 
25) Sesam

bTIP: Eet je dit gerecht met kinderen en houden ze niet van 
geitenkaas? Meng deze dan niet door de saus maar zet alle 
geitenkaas apart op tafel ter garnering. 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de  romige linguine met broccoli.



Deze heldere noedelsoep kan in Japan op elk moment van de dag: van ontbijt tot diner. De 
soep zit boordevol groenten en wordt geserveerd met plakjes vlees, vis of een eitje. Ramen is 
niet de naam van de noedels, maar van het gerecht zelf. Voor het echte oosterse gevoel eet je 
de ramen met stokjes.

Supersimpel Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

- L

§ d

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Kabeljauwfilet  
zonder vel f

UdonnoedelsGroentemix spitskool & 
broccoli f

Rode peper fVerse gember

Champignons fPeen f

Sojasaus

Japanse ramen met gebakken kabeljauw  
Met udonnoedels, spitskool en broccoli



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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3 VIS BAKKEN
• Dep ondertussen de kabeljauw droog met keukenpapier.
• Verhit de overige zonnebloemolie in een koekenpan en bak 

de kabeljauw gaar in 2 – 3 minuten per kant. 
• Breng op smaak met peper en zout. 

tTIP: Heb je visbouillon in huis? Gebruik dat dan in plaats 
van groentebouillon.

SERVEREN
• Breng de soep op smaak met de sojasaus en peper. 
• Verdeel de ramen over de soepkommen en serveer de 

kabeljauw erop.

ttTIP: Snijd de noedels in kleinere stukjes voordat je ze 
aan de pan toevoegt. Dat eet straks een stuk makkelijker.

1 VOORBEREIDEN
• Bereid de bouillon t. 
• Schil de gember en snijd of rasp fijn. 
• Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 

peper fijn.
• Snijd de peen in dunne halve plakken. Snijd de 

champignons in kwarten. 

2 SOEP MAKEN
• Verhit de helft van de zonnebloemolie in een wok of 

soeppan. Fruit de gember en rode peper 2 – 3 minuten op 
middelhoog vuur.

• Voeg de peen en de groentemix toe en roerbak 2 minuten. 
• Voeg de bouillon toe en laat 6 – 8 minuten koken. Voeg 

halverwege de champignons en de noedels toett. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse gember (cm) 1    2    3    4    5    6    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Peen (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Champignons (g) f 60    125    190    250    315    375    
Groentemix: spitskool & broccoli 
(g) 23) f

100    200    300    400    500    600    

Udonnoedels (g) 1) 100    200    300    400    500    600    
Kabeljauwfilet zonder vel 
(100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Sojasaus (zakje) 1) 6)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Zelf toevoegen

Groentebouillon (ml) 400 800 1200 1600 2000 2400
Zonnebloemolie (el) 2 3 3 4 4 5
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1989 / 476 235 / 56
Vetten (g) 22 3
 Waarvan verzadigd (g) 3,1 0,4
Koolhydraten (g) 39 5
 Waarvan suikers (g) 6,9 0,8
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 28 3
Zout (g) 7,1 0,8

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 6) Soja 
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

LTIP: Let jij op je zoutinname? Gebuik dan zoutarme 
bouillon, vervang een deel van de bouillon door water of laat 
de sojasaus achterwege.

BENODIGDHEDEN
Wok of soeppan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Japanse ramen met gebakken kabeljauw.   



35-40 min Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

g8
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* Gemakkelijk

Dit gerecht is geïnspireerd op het Griekse gerecht garnalen saganaki, oftewel garnalen in 
tomatensaus met feta. Ook souvlaki is Grieks, het betekent spiesje en bestaat traditioneel uit 
gemarineerd vlees, maar vandaag maak je de spiesjes met groenten. De aardappelen breng je van 
binnenuit op smaak door het water goed te zouten.

GRIEKSE GARNALEN MET GROENTEN-SOUVLAKI 
MET IN BOTER GEBAKKEN AARDAPPELEN EN FETA

Knoflookteen

Gedroogde oreganoRode ui

Aubergine fVastkokende 
aardappelen

Gele paprika fCourgette f

Feta fChilivlokken

Gemalen komijnzaadPruimtomaat f

Ongepelde  
garnalen f

Verse bladpeterselie 

Peen f

Citroen 



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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GROENTEN STOVEN
 Verhit de overige olijfolie in een 
hapjespan met deksel op middelhoog vuur 
en bak de knoflook, gemalen komijn en 
chilivlokken 1 – 2 minuten. Voeg de peen en 
tomaat toe en laat het geheel 10 – 14 minuten 
zachtjes stoven. 

GARNALEN BAKKEN
  Verkruimel ondertussen de feta en snijd 
de bladpeterselie grof. Meng de helft van 
de feta en 1/3 van de bladpeterselie door 
de tomaten en wortel. Leg de garnalen 
op het tomaten-wortelmengsel. Bak 
ze 4 – 6 minuten mee, draai halverwege 
om. Verhit de boter in een koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de aardappelen 
2 – 3 minuten in pan, voeg nog 1/3 van de 
bladpeterselie toe en meng goed door. Snijd 
de citroen in partjes. 

SERVEREN
 Serveer de groenten, aardappelen en 
garnalen in losse schalen zodat iedereen zelf 
kan opscheppen. Garneer de garnalen met 
de overige feta en bladpeterselie. Serveer 
de citroenpartjes bij de garnalen en 
de aardappelen. 

tTIP: Heb je geen satéprikker in huis? 
Verdeel de groenten dan over een bakplaat 
met bakpapier. Verdeel de oregano en de helft 
van de olijfolie erover en bak de groenten 
18 – 20 minuten in de oven.

AARDAPPELEN KOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de aardappelen. Doe flink wat 
zout in het water. Schil de aardappelen en 
snijd in grove stukken. Kook de aardappelen 
in 12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen. 

SOUVLAKI MAKEN
 Snijd ondertussen de aubergine en 

courgette in lange kwarten en dan in plakken 
van ongeveer 1/2 cm dik. Snijd de gele paprika 
in stukken van ongeveer 2 cm. Halveer de 
rode ui, en snijd in kwarten. Haal de laagjes 
rode ui van elkaar. Rijg de stukken aubergine, 
courgette, paprika en rode ui om en om aan 
een satéprikker t.  

SOUVLAKI BAKKEN
 Leg ze naast elkaar op een bakplaat met 
bakpapier, strooi de oregano en 1/4 tl zout per 
persoon erover en besprenkel met de helft 
van de olijfolie. Breng op smaak met peper. 
Bak de groenten-souvlaki's 18 – 20 minuten 
in de oven. Pers ondertussen de knoflook 
of snijd fijn. Snijd de peen en tomaten in 
kleine blokjes.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 

300 600 900 1200 1500 1800

Aubergine (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Courgette (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Gele paprika (st) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Rode ui (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Peen (g) f 100 200 300 400 500 600
Pruimtomaat (st) f 3 4 5 6 9 10
Gemalen komijnzaad 
(tl) 

2 4 6 8 10 12

Chilivlokken (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 175 200
Verse bladpeterselie (g) 
23) f

5 10 15 20 25 30

Grote garnalen (g) 2) f 130 260 390 520 650 780
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12
Roomboter (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) 3939 / 942 374 / 89 
Vetten (g) 47 4
 Waarvan verzadigd (g) 16,6 1,6
Koolhydraten (g) 82 8
 Waarvan suikers (g) 24,3 2,3
Vezels (g) 15 1
Eiwit (g) 38 4
Zout (g) 2,5 0,2

ALLERGENEN

2) Schaaldieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan, hapjespan met deksel en bakplaat met bakpapier. 
Laten we beginnen met het koken van de Griekse garnalen met groenten-souvlaki.



55 min.

Eet binnen 5 dagen

=

%

+ Veel handelingen

Ragù is een Italiaanse saus met vlees of gevogelte die je lang laat pruttelen waardoor de smaken 
goed in het vlees trekken. In dit recept gebruik je gekonfijte eend, die je op het laatst toevoegt. 
Door het konfijten – langzaam garen in vet – is de eend erg vol van smaak. De zoete smaak van de 
balsamicoazijn geeft de saus extra diepte.

RAGÙ VAN GEKONFIJTE EEND 
MET LINGUINE EN FRISSE RUCOLASALADE

 Linguine

Verse bladpeterselie fTomatenblokjes

KnoflookteenGekonfijte eendenpoot 
f

Rode cherrytomaten fSjalot

Rucola f

Pijnboompitten
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gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh
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LINGUINE KOKEN
 Breng ruim water aan de kook in een pan 
met deksel. Voeg de linguine toe en kook, 
afgedekt, 12 – 14 minuten. Giet af en meng 
de helft van de extra vierge olijfolie door 
de linguine, breng op smaak met peper en 
zout. Verhit ondertussen een koekenpan op 
middelhoog vuur en rooster, zonder olie, de 
pijnboompitten tot ze beginnen te kleuren.

SALADE MAKEN
  Maak in een saladekom een dressing van 
de witte wijnazijn en de overige extra vierge 
olijfolie. Breng op smaak met peper en zout. 
Meng de rucola door de dressing en garneer 
met de pijnboompitten.

SERVEREN
 Pluk met een vork het vlees van de 
eendenpoot. Voeg toe aan de tomatensaus 
en schep goed om. Verdeel de linguine over 
diepe borden en schenk de tomatensaus 
erover. Bestrooi met de bladpeterselie en 
serveer met de frisse salade.

EENDENPOOT BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Leg de gekonfijte eendenpoot met het vel 
naar boven op een bakplaat met bakpapier. 
Bak in 20 – 22 minuten bruin in de oven. 
Laat de eendenpoot vervolgens afkoelen 
tot je hem aan kunt raken zonder je vingers 
te verbranden.

CHERRYTOMATEN BAKKEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd 

fijn. Snipper de sjalot en halveer de rode 
cherrytomaten. Verhit de roomboter in een 
steelpan op middelmatig vuur en fruit de 
sjalot en de knoflook 2 minuten met een 
snuf zout. Zet het vuur middelhoog, voeg de 
cherrytomaten toe en roerbak 2 minuten. 
Blus af met de zwarte balsamicoazijn en verhit 
ongeveer 4 – 5 minuten totdat het meeste 
vocht is verdampt.

 SAUS MAKEN
 Voeg de tomatenblokjes en de suiker 
toe aan de steelpan en verkruimel er 
1/4 bouillonblokje per persoon boven. Breng 
aan de kook en zet het vuur middellaag. Laat 
de saus 20 minuten zachtjes koken. Roer 
regelmatig door. Snijd ondertussen de verse 
bladpeterselie grof.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gekonfijte eendenpoot 
(st) f

1    2    3    4    5    6    

Knoflookteen (st) 1/2    1    11/2 2    21/2 3    
Sjalot (st) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Tomatenblokjes (blik)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Verse bladpeterselie 
(g) 23) f

5 10 15 20 25 30

Linguine (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Pijnboompitten 
(g) 19) 22) 25) 

5    10    15    20    25    30    

Rucola (g) 23) f 40    60    80    100    140    160    
Zelf toevoegen

Zwarte balsamicoazijn 
(el)

 1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Suiker (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Kippenbouillonblokje 
(st)

 1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Roomboter (el)  1 2 3 4    5 6
Extra vierge olijfolie (el) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Witte wijnazijn (tl) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4485 / 1072 721 / 172
Vetten (g) 61 10
 Waarvan verzadigd (g) 26,2 4,2
Koolhydraten (g) 81 13
 Waarvan suikers (g) 17,4 2,8
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 44 7
Zout (g) 2,2 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, steelpan, pan met deksel, koekenpan en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de ragù van gekonfijte eend.



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

-EXTRA-
• Perssinaasappels

 ROEREI MET TOMAAT   
Met een rozenbroodje  
 
 
 
GRIEKSE YOGHURT 
MET PASSIEVRUCHT  
Met vijgen en pompoenpitten  
 
 
MEERGRANEN-
BESCHUIT MET 
RICOTTA  
Met komkommer en gezouten 
amandelen  

ROEREI MET TOMAAT   
Met een rozenbroodje 

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3)  f 4 8

Melk 7) f scheutje

Pruimtomaat (st) 1 2

Verse bladpeterselie (g) 23) f 5 10
Bruin rozenbroodje (st) 
1) 17) 20) 21) 22) 25) 27) 

2 4

Zelf toevoegen

Olijfolie (el) 1 1

Peper & zout Naar smaak

 fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2059 / 492 477 / 114 
Vetten (g) 16 4
 Waarvan verzadigd (g) 4,2 1,0
Koolhydraten (g) 61 14
 Waarvan suikers (g) 14,6 3,4
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 23 5
Zout (g) 1,2 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose   

Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/lactose 
22) Noten 23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine 

1 Verwarm de oven voor op 180 graden. 

2Kluts in een kom de eieren met een scheutje melk, peper en zout. Snijd de 
tomaat in blokjes en hak of snijd de peterselie fijn. Voeg de tomaat en peterselie 

toe aan het eimengsel.

3Bak de broodjes 8 – 10 minuten in de oven. 

4 Verhit ondertussen een koekenpan op middelhoog vuur. Voeg het eimengsel toe 
aan de pan en roerbak 2 – 3 minuten,  of totdat het ei gestold is.

5 Verdeel het roerei over de borden en serveer met het broodje.



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Griekse yoghurt (ml) 7)  f 250 500

Meergranenvlokken (g) 1) 19) 22) 25) 50 100

Passievrucht (st) 2 4

Vijgenstukjes (g) 25 50

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

 fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Blender of staafmixer 

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1469 / 351 783 / 187 
Vetten (g) 18 10
 Waarvan verzadigd (g) 9,9 5,3
Koolhydraten (g) 31 5
 Waarvan suikers (g) 12,6 6,7
Vezels (g) 5 3
Eiwit (g) 13 7
Zout (g) 0,3 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten  7) Melk/lactose

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

1 Verdeel de 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.

GRIEKSE YOGHURT MET PASSIEVRUCHT  
Met vijgen en pompoenpitten

MEERGRANENBESCHUIT MET RICOTTA  
Met komkommer en gezouten amandelen 

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Komkommer (st) ¼ ½ 

Gezouten amandelen (g) 5) 8) 22) 25) 50 100

Ricotta (g) 7)  f 100 200
Meergranenbeschuit (st)
 1) 3) 6) 7) 11) 13)

4 8

Zelf toevoegen

Peper & zout Naar smaak

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1561 / 373 1024 / 245 
Vetten (g) 24 16
 Waarvan verzadigd (g) 4,3 2,8
Koolhydraten (g) 22 15
 Waarvan suikers (g) 7,2 4,7
Vezels (g) 6 4
Eiwit (g) 15 10
Zout (g) 0,7 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda's 6) Soja 7) Melk/lactose 8) Noten 
11) Sesam 13) Lupine

Kan sporen bevatten van: 22) (Andere) Noten 25) Sesam

1 Snijd de komkommer in plakjes en hak 
de gezouten amandelen fijn. 

2 Verdeel de ricotta over de beschuit.  

3Beleg vervolgens met de plakjes 
komkommer en de amandelen. 

Bestrooi met peper en zout naar smaak. 



Gebakken zeebaars 
met zelfgemaakte salieboter

Kruidige jambalaya met pittige kip Vegetarische rigatonischotel

Geroosterde tomaat-paprikasoep

 Andijviestamppot met 
  Brandt & Levie-worst

 Pittige vegetarische shoarma  Warme aardappelsalade 
met gerookte forel

 Burger deluxe  Gekonfijte kip met romige risotto

Zelfgemaakte zwartebonen-
portobelloburger

HET MENU VAN VOLGENDE WEEK 
Week 08 - 16 t/m 20 februari

Portobello gevuld met tonijn

Salade met peer, danablue en walnoot Linguine met chipolataworstjes 

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

Volle kwark met oranje fruit, dadels en noten Rustieke crackers met verse geitenkaas en alfalfa

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.

Banaanpannenkoeken met kaneel en honing

Valentijnsdag staat voor de deur en hét ingrediënt voor een  
verwen-ontbijtje is de avocado. Heerlijk romig, zacht van 
smaak en op een lekker broodje is het de perfecte partner 
voor een eitje of gerookte zalm. Volgende week vind je deze 
held in de Ontbijtbox. Laat jij je inspireren? 

Ik vind je net zo leuk als...
Valentijn is dé dag om je liefde te delen. Wie maak jij blij met 
het kaartje in je box?

IK ZIE ER ROBUUST UIT,  
MAAR IK HEB EEN GROOT HART


