
Vastkokende 
aardappelen  

Doradefilet met huidLittle gem  

Komkommer  

Sjalot  Verse dille  

Voorraadkast items

 BALANS   FAMILY   40 min. • Eet binnen 3 dagen

BALANS

Olijfolie, wittewijnazijn, honing, extra vierge 
olijfolie, mosterd, roomboter, peper en zout

Scandinavische salade met doradefilet 
met little gem, verse dille en gebakken aardappelen



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

Benodigdheden
Koekenpan, keukenpapier, saladekom, hapjespan 
met deksel

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

Vastkokende 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Komkommer* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse dille* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Sjalot (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Little gem* (st) 1 2 3 4 5 6

Doradefilet met huid* 
(st) 4) 1 2 3 4 5 6

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

Wittewijnazijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Honing (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Mosterd (tl) 3 6 9 12 15 18

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2443 /584 368 /88
Vetten (g) 26 4
 Waarvan verzadigd (g) 7 1,1
Koolhydraten (g) 54 8
 Waarvan suikers (g) 5,4 0,8
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 0,6 0,1

Allergenen:
4) Vis  

1. Aardappelen bakken
Schil de aardappelen of was ze grondig en snijd 
in parten. Verhit de olijfolie in een hapjespan met 
deksel en bak de aardappelen 25 – 35 minuten, 
afgedekt, op middelhoog vuur. Haal na 20 minuten 
het deksel van de pan. Schep regelmatig om en 
breng op smaak met peper en zout.

WEETJE: Wist je dat aardappelen super gezond 
zijn? Ze zijn rijk aan goede koolhydraten, onze 
eerste energiebron, rijk aan kalium voor een 
gezonde bloeddruk, vitamine B6 en B11 voor je 
energieniveau, vezels voor gezonde darmen en 
vitamine C voor een sterke weerstand.

2. Snijden
Snijd de komkommer in dunne plakken. Hak de 
dille grof en snipper de sjalot. Snijd de little gem in 
smalle reepjes.

3. Salade maken
Meng in een saladekom de wittewijnazijn, honing, 
extra vierge olijfolie en 1/2 tl mosterd per persoon tot 
een dressing. Breng op smaak met peper en zout. 
Meng vervolgens de komkommer, sjalot, little gem 
en de dille door de dressing. (TIP)

TIP: Houd je niet van rauwe sjalot? Bak hem dan in 
stap 5 mee met de doradefilet.

4. Dorade insmeren
Dep de doradefilet droog met keukenpapier. Smeer 
beide kanten van de doradefilet goed in met de 
overige mosterd – gebruik je handen of een kwastje. 
Breng op smaak met peper en zout.

5. Dorade bakken
Verhit de roomboter in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Bak de doradefilet 2 – 3 minuten 
op de huid en 1 – 2 minuten aan de andere kant. 
Breng op smaak met peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de salade over de borden. Meng 
met de gebakken aardappelen en leg de 
mosterddorade erop.

WEETJE: Je hebt nu niet alleen een maaltijd vol 
vitaminen en mineralen op je bord, maar ook nog 
eens eentje met weinig zout en calorieën. Lekker 
licht en gebalanceerd dus!

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  

Verse krulpeterselie  Pruimtomaat  

Knoflookteen  

Rode paprika  Rode peper  

Speltbaguette

Verse geitenkaas  Vrije-uitloopei  

Voorraadkast items

 VEGGIE   35 min. • Eet binnen 5 dagen

VEGGIE

Olijfolie, groentebouillonblokje, peper 
en zout

Shakshuka met verse geitenkaas 
met krulpeterselie en een speltbaguette



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

Benodigdheden
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 3 5 5

Rode peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Rode paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Pruimtomaat (st) 2 4 6 8 10 12

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

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

Verse geitenkaas* 
(g) 7) 50 75 100 125 175 200

Spelt baguette (st) 
1) 17) 20) 21) 22) 25) 1 2 3 4 5 6

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

Groentebouillonblokje 
(st) (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2872 /687 460 /110
Vetten (g) 29 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,6 1,7
Koolhydraten (g) 71 11
 Waarvan suikers (g) 18,4 3
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 32 5
Zout (g) 2,6 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/
Lactose 22) Noten 25) Sesamzaad

1. Voorbereiding
Verwarm de oven voor op 210 graden. Snipper de 
ui en pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder de 
zaadlijsten van de rode peper en de rode paprika 
en snijd beide klein. Snijd de pruimtomaat in kleine 
blokjes en snijd de krulpeterselie fijn.

WEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan 
250 g groente bevat en door de tomaat en 
paprika meer vitamine C dan de dagelijks 
aanbevolen hoeveelheid?

2. Smaakmakers fruiten
Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan met 
deksel en fruit de ui, knoflook en rode peper 
2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de paprika, 
pruimtomaat en de helft van de krulpeterselie toe.

3. Groenten koken
Voeg vervolgens 30 ml water per persoon toe aan 
de wok of hapjespan met deksel en verkruimel 
het groentebouillonblokje boven de pan. Breng al 
roerend aan de kook en laat 5 minuten, afgedekt, 
zachtjes koken. Breng op smaak met peper en zout.

4. Ei garen
Maak voor elk ei een kuiltje in het groentemengsel 
en breek de eieren hierin. Bestrooi de eieren met 
peper en zout. Verdeel de geitenkaas in stukjes 
over het geheel, dek de pan af en laat de eieren 
in 10 minuten stollen (zie TIP). Haal de laatste 
4 minuten de deksel van de pan, zet het vuur iets 
hoger en laat overtollig vocht verdampen (zie TIP).

TIP: Het ei is gaar als het eiwit wit begint te 
kleuren, maar de eidooier nog loopt. Natuurlijk kun 
je het ei, als je meer van vaste dooiers houdt, ook 
langer garen.

5. Baguettes bakken
Bak ondertussen de speltbaguette 6 – 8 minuten 
in de voorverwarmde oven of tot de baguette 
goudbruin kleurt. 

TIP: De garing van het ei is sterk afhankelijk van de 
hoogte van je pan. Bij een diepe pan met hoge rand 
zal dit langer duren dan wanneer je een pan met een 
lagere rand of een wok gebruikt. Pas de garing naar 
eigen wens aan. 

6. Serveren
Verdeel het gerecht over de borden. Garneer 
met de overige krulpeterselie en serveer met 
de speltbaguette.

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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Verse gember  

Limoen  Tomaat  

Rode peper  

Rode puntpaprika  Prei  

Schelvisfilet 
zonder huid

Zilvervliesrijst  Kokosmelk  

Voorraadkast items

 BALANS   40 min. • Eet binnen 5 dagen

BALANS

Zonnebloemolie, peper en zout

Oosters vispakketje met prei en tomaat 
met kleverige kokosrijst



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

Benodigdheden
Rasp, aluminiumfolie, wok of hapjespan

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

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6

Rode peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Prei* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode puntpaprika* 
(st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Limoen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

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

Zilvervliesrijst (g) 85 170 250 335 420 500

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

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

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2707 /647 502 /120
Vetten (g) 23 4
 Waarvan verzadigd (g) 13,2 2,5
Koolhydraten (g) 77 14
 Waarvan suikers (g) 10,5 1,9
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 30 6
Zout (g) 0,3 0,1

Allergenen:
4) Vis  
Kan sporen bevatten van: 26) Zwaveldioxide en sulfiet

1. Snijden
Verwarm de oven voor op 220 graden. Schil de 
gember en rasp of snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten 
van de rode peper en snijd de peper fijn. Snijd de 
prei en rode puntpaprika in dunne ringen en de 
tomaat in kleine blokjes. Snijd de limoen in parten. 
Roer de kokosmelk los.

WEETJE: Als de kokosmelk klontjes bevat, betekent 
dit niet dat de melk niet meer goed is. De klontjes 
zijn de vetbestanddelen van de kokosmelk en zorgen 
voor een extra volle smaak – als je goed roert, lossen 
ze vanzelf op.

2. Prei bakken
Verhit de zonnebloemolie in een wok of hapjespan 
met deksel op middelmatig vuur. Voeg de prei, de 
helft van de rode peper, de helft van de gember 
en 1 el water per persoon toe. Breng op smaak met 
peper en zout en smoor, afgedekt, 4 – 6 minuten 
(zie TIP).

TIP: Houd je niet zo van pittig? Voeg dan minder 
rode peper toe.

3. Kokosrijst koken
Kook ondertussen 175 ml water per persoon in 
een pan met deksel voor de rijst. Voeg de rijst, 
de overige rode peper, de overige gember, en 
het grootste deel van de kokosmelk toe (bewaar 
1 el per persoon voor de vis) en kook de rijst in 
12 – 15 minuten op laag vuur droog. Giet daarna af 
als het nodig is en laat zonder deksel uitstomen. 
Breng goed op smaak met zout en peper. Het is de 
bedoeling dat de rijst plakkerig blijft (zie TIP).

TIP: Roer de rijst regelmatig door - door de rijst met 
kokosmelk in plaats van water te koken, kan de rijst 
sneller aanbakken. Voeg eventueel meer water toe 
wanneer de rijst te droog wordt. 

4. Pakketjes klaarmaken
Dep ondertussen de schelvisfilet droog met 
keukenpapier en verdeel de schelvis over 1 vel 
aluminiumfolie per persoon van ongeveer 30 bij 
30 cm.

5. Pakketjes afmaken
Bestrooi de schelvisfilet met peper en zout en 
verdeel de prei erover. Verdeel de rode puntpaprika 
en de tomatenblokjes over de prei, besprenkel met 
1 el kokosmelk per persoon en vouw de folie dicht 
tot een pakketje. Bak de vispakketjes 8 – 10 minuten 
in de oven.

6. Serveren
Verdeel de vispakketjes over de borden. Serveer met 
de rijst en een limoenpartje. Besprenkel de maaltijd 
naar smaak met limoensap.

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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Verse gember  

Verse udonnoedels  Japans gemarineerde 
kipfiletreepjes  

Rode peper  

Paksoi  Kastanjechampignons  

Sojasaus

Voorraadkast items

Japanse noedelsoep met kipfilet 
met kastanjechampignons en paksoi

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

Kippenbouillon, zonnebloemolie, peper 
en zout

FAMILY



1. Voorbereiden
• Bereid de kippenbouillon (zie TIP). 

• Schil de gember en snijd of rasp fijn. Verwijder de zaadlijsten van de 
rode peper en snijd de rode peper fijn. 

• Snijd de kastanjechampignons in plakken. Verwijder de 
steelaanzet van de paksoi en snijd de paksoi grof.

TIP: Let jij op je zoutinname? Gebruik dan minder of geen sojasaus en/
of bereid 500 ml bouillon met 3/4 bouillonblokje in plaats van een hele.

2. Bakken
• Verhit de zonnebloemolie in een wok of soeppan met deksel 

en fruit de gember en de rode peper (zie TIP) 2 – 3 minuten op 
middellaag vuur. 

• Voeg de kipfiletreepjes toe en bak 2 minuten op middelhoog vuur. 

• Voeg de kastanjechampignons en de paksoi toe en bak nog 
2 minuten.

TIP: Wil je het gerecht nog meer pit geven? Bak dan wat zaadjes van 
de rode peper mee.

3. Soep koken
• Voeg de bouillon toe aan de wok of soeppan en laat 6 minuten, 

afgedekt, zachtjes koken. Voeg na 3 minuten de udonnoedels toe. 

• Voeg 1 tl sojasaus per persoon toe aan de soep en breng verder op 
smaak met peper en eventueel extra sojasaus.

4. Serveren
• Verdeel de soep over de soepkommen.

Eet smakelijk!

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

Benodigdheden
Wok of soeppan, dunschiller of kaasschaaf, rasp

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

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6

Rode peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Kastanjechampignons* (g) 125 250 400 500 650 750

Paksoi* (g) 75 150 200 300 350 450

Japans gemarineerde 
kipfiletreepjes* (g) 100 200 300 400 500 600

Verse udonnoedels (g) 1) 100 200 300 400 500 600

Sojasaus (ml) 1) 6) 5 10 15 20 25 30

Zelf toevoegen
Kippenbouillon (ml) 500 1000 1500 2000 2500 3000

Zonnebloemolie (el) 2 3 4 5 7 8

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2132 /510 229 /55
Vetten (g) 27 3
 Waarvan verzadigd (g) 4,7 0,5
Koolhydraten (g) 35 4
 Waarvan suikers (g) 3,6 0,4
Vezels (g) 4 0
Eiwit (g) 29 3
Zout (g) 8,5 0,9

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 6) 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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Knoflookteen  

Buffelmozzarella  Flammkuchen  

Passata  

Courgette  Italiaanse kruiden  

Vers basilicum

Rucola en veldsla  Tomaat  

Voorraadkast items

 BALANS   FAMILY   35 min. • Eet binnen 5 dagen

BALANS

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

Flammkuchen met buffelmozzarella en courgette 
met een frisse salade



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

Benodigdheden
Koekenpan, steelpan, saladekom, bakplaat met 
bakpapier, dunschiller

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

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Passata (pak) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Italiaanse kruiden (tl) 1 2 3 4 5 6

Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Buffelmozzarella* 
(bol) 7) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomaat (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rucola en veldsla* 
(g) 23) 30 60 90 120 150 180

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

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Honing (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte balsamicoazijn 
(el) 1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie 
(el) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2613 /625 486 /116
Vetten (g) 28 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,9 2
Koolhydraten (g) 67 12
 Waarvan suikers (g) 19,9 3,7
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 22 4
Zout (g) 1,6 0,3

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers de 
knoflook of snijd fijn. Verhit 1/4 el olijfolie per 
persoon in een steelpan en fruit de knoflook 
1 – 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de passata, 
de Italiaanse kruiden, de honing en de helft van de 
witte balsamicoazijn toe en kook 1 minuut. Breng 
de saus op smaak met peper en zout (zie TIP). Snijd 
1/3 van de courgette in dunne plakken.

TIP: Proef de saus en maak hem eventueel iets 
zoeter of frisser door meer honing of azijn toe 
te voegen.

2. Flammkuchen voorbereiden
Leg de flammkuchen op een bakplaat met 
bakpapier en bak 5 minuten in de oven.

3. Courgette bakken
Verhit ondertussen 1/2 el olijfolie per persoon 
in een koekenpan op middelhoog vuur. Bak de 
courgetteplakken 5 minuten. Snijd of scheur de 
buffelmozzarella in kleine stukjes.

4. Flammkuchen beleggen
Verdeel de saus over de flammkuchen, maar 
laat minimaal 2 cm van de rand vrij. Beleg met de 
courgetteplakken en de buffelmozzarella. Breng op 
smaak met peper en zout. Bak nog 8 – 10 minuten 
in de oven, of tot de buffelmozzarella begint 
te kleuren. 

5. Salade maken
Schaaf ondertussen met een dunschiller linten van 
de rest van courgette. Snijd de tomaat in kleine 
stukken. Meng in een saladekom de extra vierge 
olijfolie met de overige witte balsamicoazijn tot 
een dressing. Meng de courgettelinten, tomaat, 
rucola en veldsla met de dressing. Breng op 
smaak met peper en zout. Haal de blaadjes van 
de takjes basilicum. Snijd de takjes fijn en meng 
door de salade. Snijd de basilicumblaadjes in 
dunne reepjes.

6. Serveren
Leg op ieder bord een flammkuchen en garneer met 
de basilicumblaadjes. Serveer de salade ernaast.

WEETJE: Wist je dat groenteconserven als 
tomatenpassata ongeveer net zoveel voedingstoffen 
bevatten als verse groenten? Daarmee bevat dit 
gerecht ruim 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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Aubergine  

Gemalen kaneel  Gedroogde oregano  

Ui  

Knoflookteen  Courgette  

Geraspte oude kaasCrème fraîche  

Bruine ciabatta  Tomatenblokjes  

Rode splitlinzen  Tomatenpuree  

Voorraadkast items

 VEGGIE   50 min. • Eet binnen 5 dagen

VEGGIE

Groentebouillon, olijfolie, zwarte 
balsamicoazijn, bruine suiker, 
zonnebloemolie, peper en zout

Vegetarische moussaka met knoflookbrood 
een ovenschotel met rode splitlinzen en courgette



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

Benodigdheden
Ovenschaal, bakplaat met bakpapier, hapjespan

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

Aubergine* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gedroogde oregano 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Gemalen kaneel (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomatenpuree 
(kuipje) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 1.99

Rode splitlinzen (g) 25 50 75 100 125 150

Tomatenblokjes (pak) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Bruine ciabatta (st) 1) 
6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Crème fraîche* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

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

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 125 250 375 500 625 750

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Zwarte 
balsamicoazijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Bruine suiker (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zonnebloemolie (el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3699 /884 415 /99
Vetten (g) 47 5
 Waarvan verzadigd (g) 18,9 2,1
Koolhydraten (g) 80 9
 Waarvan suikers (g) 34,9 3,9
Vezels (g) 17 2
Eiwit (g) 26 3
Zout (g) 3,4 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 6) Soja 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 
25) Sesamzaad 27) Lupine

1. Groenten snijden
Verwarm de oven voor op 200 graden en bereid 
de bouillon. Snijd de aubergine in de breedte in 
halve plakjes van 1/2 cm dik. Snipper de ui. Snijd de 
courgette in blokjes van 1/2 cm. Pers de helft van de 
knoflook of snijd fijn, de overige knoflook houd je 
heel. Deze gebruik je later om de ciabatta mee in 
te wrijven.

2. Groenten bakken
Verhit de helft van de olijfolie in een hapjespan op 
middelmatig vuur. Voeg de ui toe en bak 3 minuten. 
Voeg de courgette toe, breng op smaak met peper 
en zout en bak 5 minuten. Voeg de helft van de 
knoflook toe, en voeg ook de oregano, de kaneel 
en de tomatenpuree toe. Roer goed en bak nog 
2 minuten mee.

3. Linzen koken
Voeg de rode splitlinzen, de zwarte balsamicoazijn, 
de tomatenblokjes, de bouillon en de bruine suiker 
toe. Roer goed, breng aan de kook, draai het vuur 
laag en laat 20 – 25 minuten zachtjes koken. Roer 
regelmatig door, zodat de linzen niet aanbakken.

WEETJE: Wist je dat geblikte tomaten, in 
tegenstelling tot wat veel mensen denken, bijna 
net zoveel vitamines en mineralen bevatten als 
verse tomaten?

4. Aubergine roosteren
Leg ondertussen de plakjes aubergine op een 
bakplaat met bakpapier, besprenkel met de 
zonnebloemolie en breng op smaak met peper en 
zout. Rooster ze 10 – 12 minuten in de oven. Halveer 
ondertussen de ciabatta en wrijf in met de overige 
knoflook, besprenkel met de overige olijfolie en 
breng op smaak met peper en zout.

5. Moussaka bakken
Doe het tomatenmengsel in een ovenschaal en leg 
de plakjes aubergine op het mengsel. Besmeer de 
aubergine met de crème fraîche en bestrooi met 
de geraspte oude kaas. Bak de moussaka nog 
5 – 6 minuten in de oven en leg in de laatste 2 – 
3 minuten het knoflookbrood erbij.

6. Serveren
Serveer de moussaka in diepe borden, met het 
knoflookbrood ernaast.

WEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan de helft 
van de ADH aan voedingsvezels en 1/3 van de ADH 
aan ijzer bevat? Dit komt vooral door de splitlinzen, 
bruine ciabatta en de grote hoeveelheid groente. 
Vezels zijn goed voor de darmen en zorgen ervoor 
dat je je langer verzadigd voelt. IJzer zorgt voor 
een goed energieniveau en is voor vegetariërs extra 
belangrijk, omdat het vooral in vlees, maar in weinig 
groenten te vinden is.

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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Aardpeer  

Halloumi  Zongedroogde tomaten  

Kruimige aardappelen  

Knoflookteen  Gedroogde tijm  

Spinazie

Voorraadkast items

 VEGGIE   40 min. • Eet binnen 3 dagen

VEGGIE

Groentebouillonblokje, roomboter, olijfolie, 
mosterd, peper en zout

Halloumi met aardpeer-spinaziestamppot 
met zongedroogde tomaten



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, aardappelstamper, 
wok of hapjespan met deksel

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

Aardpeer (g) 100 200 300 400 500 600

Kruimige aardappelen 
(g) 250 500 750 1000 1250 1500

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Zongedroogde 
tomaten* (g) 35 60 90 120 150 180

Halloumi* (g) 7) 100 200 300 400 500 600

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

Gedroogde tijm (tl) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje 
(st) 1/8 ¼ 1/3 ½ 2/3 ¾

Roomboter (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Olijfolie (el) 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) 4107 /982 662 /158
Vetten (g) 55 9
 Waarvan verzadigd (g) 27,4 4,4
Koolhydraten (g) 73 12
 Waarvan suikers (g) 15,6 2,5
Vezels (g) 26 4
Eiwit (g) 35 6
Zout (g) 3,2 0,5

Allergenen:
7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Koken
Schil de aardperen en de aardappelen en snijd in 
even grote, grove stukken. Zorg dat de aardperen 
ruim onder water staan in een pan met deksel, 
verkruimel het bouillonblokje erboven, breng 
afgedekt aan de kook en laat 15 – 20 minuten 
zachtjes koken. Voeg na 5 minuten de aardappelen 
toe en kook mee. Giet daarna af, bewaar een beetje 
kookvocht en laat zonder deksel uitstomen.

WEETJE: Wist je dat 100 g aardpeer, zoals gebruikt 
in dit gerecht, meer ijzer bevat dan 100 g biefstuk? 
Andere ijzerrijke producten zijn spinazie, andijvie, 
tahin (sesampasta), tofu, ei, cashewnoten en haring.

2. Snijden
Pers of snijd de knoflook fijn. Snijd de 
zongedroogde tomaten in kleine stukjes. Snijd 
de halloumi in plakken van 1/2 cm dik en snijd de 
spinazie klein.

TIP: Dit gerecht bevat veel calorieën. Let jij op je 
calorie-inname? Gebruik dan 75 g halloumi per 
persoon en vervang de roomboter in de puree 
door een extra scheutje melk of kookvocht van de 
aardappelen. De overige halloumi kun je op een 
andere dag bakken en door een salade verwerken, 
garneren over een soep of er een boterham 
mee beleggen.

3. Bakken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een wok of 
hapjespan met deksel op middelhoog vuur en fruit 
2/3 van de knoflook met 11/2 tl gedroogde tijm per 
persoon 1 minuut. Voeg de spinazie toe en bak 
nog 3 – 4 minuten. Voeg de stukjes zongedroogde 
tomaat toe, bak nog 1 minuut en breng op smaak 
met peper en zout. Houd afgedekt warm.

4. Halloumi bakken
Verhit ondertussen 1/2 el olijfolie per persoon in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de rest van 
de knoflook met de halloumi 2 – 3 minuten per 
kant (zie TIP).

TIP: Zorg ervoor dat de halloumi tegelijkertijd met 
de stamppot klaar is. Halloumi smaakt namelijk net 
nadat het gebakken is het lekkerst. Als je halloumi te 
lang laat staan wordt hij taai.

5. Op smaak brengen
Stamp de aardappelen en aardpeer tot een grove 
puree. Voeg 1 el roomboter per persoon en een 
scheutje kookvocht toe om het smeuïg te maken. 
Roer de mosterd door de puree en breng op smaak 
met peper en zout. Proef en breng eventueel verder 
op smaak. Voeg de gebakken spinazie toe en meng 
goed door de puree (zie TIP).

TIP: Zit er nog wat olie bij de zongedroogde 
tomaten? Meng deze dan door de puree!

6. Serveren
Verdeel het gerecht over de borden en serveer met 
de halloumi.

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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Courgette  

Casarecce  Groene pesto  

Knoflookteen  

Rode cherrytomaten  Italiaanse kruiden  

Parmigiano reggiano

Voorraadkast items

Casarecce met pesto en courgette 
met cherrytomaten en parmigiano reggiano

 QUICK & EASY   VEGGIE   20 min. • Eet binnen 5 dagen

Olijfolie, zwarte balsamicoazijn, peper 
en zout

QUICK & 
EASY



1. Groenten marineren
• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel voor 

de casarecce. 

• Pers of snijd de knoflook fijn en snijd de courgette in halve manen. 

• Meng in een kleine kom de knoflook met de olijfolie, de Italiaanse 
kruiden en de courgette. 

• Halveer de cherrytomaten en meng met de pesto in een 
kleine kom.

WEETJE: Wist je dat dit gerecht ongeveer 300 g groente bevat?

2. Koken en bakken
• Kook de casarecce, afgedekt, in 10 – 12 minuten gaar. Giet 

daarna af. 

• Verhit een koekenpan zonder olie op middelhoog vuur en bak 
de courgette 1 minuut. Voeg de cherrytomaten toe en bak 4 – 
5 minuten.

3. Mengen
• Rasp de Parmigiano reggiano.

• Voeg 1 tl zwarte balsamicoazijn per persoon, 2/3 van de geraspte 
Parmigiano reggiano en de casarecce toe aan de groenten, roer 
door en zet het vuur uit. Breng op smaak met peper en zout.

4. Serveren
• Verdeel de pasta over de borden. 

• Garneer met de overige Parmigiano reggiano.

Eet smakelijk!

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, rasp

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

Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Italiaanse kruiden (el) 3 3 6 6 9 9

Rode cherrytomaten (g) 125 250 375 500 625 750

Groene pesto* (g) 7) 8) 40 80 120 160 200 240

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

Parmigiano reggiano* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

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

Zwarte balsamicoazijn (tl) 2 4 6 8 10 12

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3305 /790 694 /166
Vetten (g) 38 8
 Waarvan verzadigd (g) 8,7 1,8
Koolhydraten (g) 83 17
 Waarvan suikers (g) 18,7 3,9
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 25 5
Zout (g) 1,3 0,3

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose 8) Noten  
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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Krieltjes  

Mayonaise  Citroen  

Varkenshaas  

Appel  Witlof  

Veldsla

Voorraadkast items

Varkenshaas met witlof-appel salade 
met gebakken krieltjes

 QUICK & EASY   20 min. • Eet binnen 3 dagen

Groentebouillonblokje, roomboter, extra 
vierge olijfolie, peper en zout

QUICK & 
EASY



1. Krieltjes bereiden
• Halveer eventuele grote krieltjes en laat de rest heel.

• Zorg dat de krieltjes net onder water staan in een pan met deksel, 
verkruimel het bouillonblokje erboven en kook de krieltjes in 16 – 
18 minuten beetgaar. Giet daarna af.

2. Varkenshaas bakken
• Verhit de roomboter in een koekenpan met deksel. Bak de 

varkenshaas 2 – 3 minuten per kant op middelhoog vuur.

• Dek de pan af en bak de varkenshaas nog 5 – 6 minuten op 
middelmatig vuur. Keer regelmatig om (zie TIP). Haal de 
varkenshaas daarna uit de pan en verpak in aluminiumfolie. Laat 
rusten tot serveren.

• Bak de krieltjes 2 minuten op middelhoog vuur in het bakvet van 
de varkenshaas.

TIP: Je kunt ervoor kiezen de varkenshaas naar wens langer te bakken 
als je van doorbakken houdt.

3. Salade maken
• Snijd de witlof en de appel in fijne reepjes.

• Pers de citroen uit in een kleine kom.

• Meng per persoon 1/2 el mayonaise, 1/4 el extra vierge olijfolie en 1/2 el 
citroensap per persoon in een saladekom.

• Voeg de witlof en appel toe aan de saladekom, roer goed en breng 
op smaak met peper en zout.

4. Serveren
• Verdeel de veldsla over de borden en schep de witlofsalade er op.

• Serveer met de varkenshaas en de krieltjes.

Eet smakelijk!

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, saladekom, aluminiumfolie

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

Krieltjes (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Varkenshaas* (g) 100 200 300 400 500 600

Witlof* (st) 1 2 3 4 5 6

Appel (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Mayonaise* (el) 3) 10) 19) 22) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje (st) 1/8 ¼ 1/3 ½ 2/3 ¾

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2412 /577 356 /85
Vetten (g) 19 3
 Waarvan verzadigd (g) 6,2 0,9
Koolhydraten (g) 65 10
 Waarvan suikers (g) 16,5 2,4
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 1 0,1

Allergenen:
3) Eieren 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

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 paprika  

Mayonaise  Kappertjes  

Zuurdesembroodje  

Verse bieslook
 & bladpeterselie  

Tonijn in water  

Rucola & veldslaKipfilethaasje  

Voorraadkast items

 PREMIUM   40 min. • Eet binnen 3 dagen

PREMIUM

Roomboter, kippenbouillon, extra vierge 
olijfolie, olijfolie, zwarte balsamicoazijn, 
peper en zout

Pollo tonnato met zuurdesembrood 
gepocheerde kip met tonijnsaus



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

Benodigdheden
Ovenschaal, kleine kom, staafmixer, hoge kom, 
plasticfolie , pan

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

Rode paprika* (st) 1 2 3 4 5 6

Zuurdesembroodje 
(st) 1) 6) 11) 17) 21) 
22)

1 2 3 4 5 6

Tonijn in water 
(blik) 4) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse bieslook, 
basilicum & 
bladpeterselie* (g)

5 10 15 20 25 30

Kappertjes* (g) 10 20 30 40 50 60

Mayonaise* (g) 
3) 10) 19) 22) 50 100 150 200 250 300

Kipfilethaasje* (g) 100 200 300 400 500 600

Rucola & veldsla* 
(g) 23) 30 60 90 120 150 180

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

Kippenbouillon (ml) 400 600 800 1000 1400 1600

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

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Zwarte 
balsamicoazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 5249 /1255 610 /146
Vetten (g) 86 10
 Waarvan verzadigd (g) 24,3 2,8
Koolhydraten (g) 73 8
 Waarvan suikers (g) 8,3 1
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 44 5
Zout (g) 5,8 0,7

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 4) Vis 6) Soja 
10) Mosterd 11) Sesamzaad  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 21) Melk/
lactose 22) Noten 23) Selderij

1. Paprika roosteren
Verwarm de oven voor op 200 graden. Haal de 
boter uit de koelkast en laat op kamertemperatuur 
komen. Snijd de paprika in reepjes en meng in 
een ovenschaal met de olijfolie, de balsamicoazijn, 
peper en zout. Rooster de paprika 20 – 22 minuten 
in de oven. Leg de laatste 6 – 8 minuten het 
zuurdesembrood erbij in de oven.

2. Saus maken
Laat de tonijn uitlekken. Mix in een hoge kom de 
helft van de blaadjes basilicum, de helft van de 
kappertjes, de mayonaise en de tonijn met een 
staafmixer tot een fijne saus. Breng op smaak met 
peper en zout (zie TIP).

TIP: De kappertjes zijn al zout. Proef daarom goed 
voordat je de saus op smaak brengt, voeg niet te 
veel extra zout toe.

3. Kruidenboter maken
Hak de overige basilicum, de peterselie en de 
bieslook fijn. Meng de peterselie en de bieslook 
in een kommetje met de zachte boter. Breng op 
smaak met zout en peper. Dek af met folie en zet tot 
gebruik in de koelkast.

4. Kip pocheren
Bereid de kippenbouillon in een pan. Zet, als 
de bouillon kookt, het vuur laag en leg de 
kipfilethaasjes in de bouillon. Kook de kip in 
6 – 8 minuten gaar. Haal de kip uit de bouillon.

5. Tonnato afmaken
Maak op de borden een bedje van de slamelange 
en besprenkel met de extra vierge olijfolie. Leg 
hier de gepocheerde kipfilethaasjes op. Verdeel de 
tonijnsaus over de kip en garneer met de overige 
kappertjes en basilicum.

6. Serveren
Serveer de pollo tonnato met de geroosterde 
paprika en het zuurdesembrood met kruidenboter.

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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Gekonfijte eendenpoot  

Verse bladpeterselie  Tomatenblokjes  

Knoflookteen  

Rode cherrytomaten  Sjalot  

Oudekaasvlokken

Rucola  Verse tagliatelle  

Voorraadkast items

 PREMIUM  45 min. • Eet binnen 5 dagen

PREMIUM

Roomboter, zwarte balsamicoazijn, suiker, 
kippenbouillonblokje, extra vierge olijfolie, 
wittewijnazijn, peper en zout

Ragù van gekonfijte eend 
met verse tagliatelle en frisse rucolasalade



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, steelpan, saladekom

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

Gekonfijte 
eendenpoot* (st) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode cherrytomaten 
(g) 125 250 375 500 625 750

Tomatenblokjes (blik) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

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

Verse tagliatelle* (g) 
1) 3) 125 250 375 500 625 750

Rucola* (g) 23) 40 60 80 100 140 160

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

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

Zwarte 
balsamicoazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Suiker (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Kippenbouillonblokje 
(st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Extra vierge olijfolie 
(el) 1 1½ 2 2½ 3½ 4

Wittewijnazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4939 /1181 731 /175
Vetten (g) 68 10
 Waarvan verzadigd (g) 31,8 4,7
Koolhydraten (g) 85 13
 Waarvan suikers (g) 14,7 2,2
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 53 8
Zout (g) 2,9 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Eendenpoot bakken
Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de 
gekonfijte eendenpoot met het vel naar boven in 
een ovenschaal. Bak in 20 – 22 minuten bruin in de 
oven. Laat vervolgens afkoelen totdat je hem aan 
kunt raken zonder je vingers te verbranden.

2. Cherrytomaten bakken
Pers de knoflook of snijd fijn. Snipper de sjalot en 
halveer de 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.

3. 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.

4. Tagliatelle koken
Breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel. Voeg de tagliatelle toe en kook, afgedekt, in 
4 – 5 minuten gaar (omdat de tagliatelle vers is, kan 
deze een beetje aan elkaar plakken. Gebruik twee 
vorken om de pasta tijdens het koken los te maken). 
Giet af en meng de helft van de extra vierge olijfolie 
door de tagliatelle, breng op smaak met peper 
en zout.

5. Salade aanmaken
Maak in een saladekom een dressing van de 
wittewijnazijn en de overige extra vierge olijfolie. 
Breng op smaak met peper en zout. Meng de rucola 
door de dressing. Pluk met een vork het vlees van de 
eendenpoot. Voeg het vlees en het bakvet toe aan 
de tomatensaus en schep goed om.

6. Serveren
Verdeel de tagliatelle over diepe borden en schenk 
de tomatensaus met eend erover. Bestrooi met de 
bladpeterselie en de oude kaasvlokken en serveer 
met de frisse salade.

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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Kippendij met bot  

Bleekselderij  Knoflookteen  

Verse tijm  

Ui  Laurierblad  

Slagroom

Prei  Wortel  

Vastkokende 
aardappelen  

Verse krulpeterselie  

Voorraadkast items

45 min. • Eet binnen 5 dagen

Groentebouillonblokje, roomboter, 
wittewijnazijn, peper en zout

Gentse waterzooi met kippendij 
met peen, prei en bleekselderij



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

Benodigdheden
Steelpan, schuimspaan, grote pan

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

Kippendij met bot* 
(st) 1 2 3 4 5 6

Verse tijm* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Laurierblad (st) ½ ½ ½ ½ 1 1

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Bleekselderij* 
(stengels) 9) 1 2 3 4 5 6

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

Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Wortel* (g) 50 100 200 200 300 300

Prei* (g) 100 200 200 400 400 600

Slagroom* (ml) 7) 50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje 
(st) 1 2 3 4 5 6

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Wittewijnazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3450 /825 506 /121
Vetten (g) 52 8
 Waarvan verzadigd (g) 26,2 3,9
Koolhydraten (g) 53 8
 Waarvan suikers (g) 10 1,5
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 30 4
Zout (g) 5,7 0,8

Allergenen:
7) Melk/Lactose 9) Selderij  

1. Kip koken
Breng 400 ml water per persoon aan de kook 
in een steelpan met deksel en verkruimel er 
1 bouillonblokje per persoon boven. Snijd de 
kippendij op 2 plekken in tot het bot. Voeg de 
kippendij, takjes tijm en het laurierblad toe aan 
de bouillon en laat, afgedekt, 10 – 12 minuten 
zachtjes koken, tot de kip gaar is. Haal de kip met 
een schuimspaan uit de bouillon en laat afkoelen. 
Bewaar de bouillon.

TIP: Let jij op je zoutinname? Gebruik dan 
1/2 bouillonblokje per persoon.

2. Snijden
Snipper ondertussen de ui. Pers de knoflook of 
snijd fijn. Snijd de bleekselderij in halve maantjes. 
Snijd de krulpeterselie fijn. Was de aardappelen 
grondig en snijd in grove stukken.

3. Julienne snijden
Snijd de wortel en de prei in lange, zeer dunne 
reepjes (zoals lucifers).

4. Koken
Verhit 1 el roomboter per persoon in een grote 
pan of soeppan met deksel op middelhoog vuur. 
Voeg de ui en knoflook toe en fruit 1 – 2 minuten. 
Voeg daarna de prei, wortel, bleekselderij, 
aardappelen, 1/2 el wittewijnazijn per persoon en de 
bouillon toe. Breng aan de kook en laat 5 minuten, 
afgedekt, koken.

5. Koken
Trek met twee vorken het vlees van de kippendij. 
Voeg het kippenvlees en de slagroom toe aan de 
bouillon. Laat nog 8 – 10 minuten zachtjes koken, of 
tot de aardappelen gaar zijn. Breng op smaak met 
peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de Gentse waterzooi over kommen of diepe 
borden. Garneer met de krulpeterselie.

WEETJE: Wist je dat dit gerecht bijna 300 g groente 
per persoon 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  

Slagroom  Kipfilet  

Sjalot  

Champignons  Knoflookteen  

Mesclun

Tomaat  Wortel  

Voorraadkast items

40 min. • Eet binnen 3 dagen

Paddenstoelenbouillon, olijfolie, roomboter, 
rodewijnazijn, extra vierge olijfolie, mosterd, 
peper en zout

Kipfilet in champignonroomsaus 
met krieltjes en rauwkostsalade



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, rasp, bakplaat 
met bakpapier

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

Krieltjes (g) 200 400 600 800 1000 1200

Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Champignons* (g) 60 125 180 250 305 375

Kipfilet* (st) 1 2 3 4 5 6

Slagroom* (ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Wortel* (g) 50 100 150 200 250 300

Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Mesclun* (g) 23) 15 30 45 60 75 90

Zelf toevoegen
Paddenstoelenbouillon 
(ml) 75 150 225 300 375 450

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Rodewijnazijn (el) 1¼ 2½ 3¾ 5 6¼ 7½

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

Mosterd (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3799 /908 484 /116
Vetten (g) 62 8
 Waarvan verzadigd (g) 29,6 3,8
Koolhydraten (g) 50 6
 Waarvan suikers (g) 10,9 1,4
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 32 4
Zout (g) 1,3 0,2

Allergenen:
7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Krieltjes roosteren
Verwarm de oven voor op 210 graden. Bereid 
de paddenstoelenbouillon. Was de krieltjes en 
halveer ze; snijd de grote krieltjes in kwarten. Meng 
de krieltjes op een bakplaat met bakpapier met 
1/2 el olijfolie per persoon, peper en zout. Bak de 
krieltjes in 25 – 30 minuten krokant in de oven. 
Schep halverwege om. Snipper de sjalot en pers 
de knoflook of snijd fijn. Snijd de champignons 
in plakjes.

2. Bakken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een hapjespan 
met deksel op middelhoog vuur. Wrijf de kipfilet 
in met peper en zout. Bak de kipfilet 2 – 3 minuten 
per kant, haal uit de pan en bewaar apart. Voeg 
opnieuw 1/2 el roomboter per persoon toe aan de 
hapjespan. Fruit de knoflook en de helft van de 
sjalot 1 – 2 minuten. Voeg de champignonplakjes 
toe aan de hapjespan en bak 4 – 6 minuten.

3. Saus maken
Blus de champignons, knoflook en sjalot 
af met 1 el rodewijnazijn per persoon en de 
paddenstoelenbouillon. Voeg de slagroom toe, roer 
door en breng op smaak met peper en zout. Laat 
de champignonsaus in 5 minuten inkoken (zie TIP). 
Voeg dan de kipfilet toe en dek de pan af. Kook de 
saus, afgedekt, nog 8 – 12 minuten (zie TIP).

TIP: Vind je de saus nog te dun? Laat hem dan wat 
langer inkoken. 
 
TIP: De garing van de filet is afhankelijk van zijn 
dikte. Snijd door het dikste deel om te checken of de 
kipfilets gaar zijn en bak eventueel korter of langer.

4. Snijden
Rasp ondertussen de wortel met een grove rasp en 
snijd de tomaat in parten. 

5. Salade maken
Meng in een saladekom per persoon 1/4 el 
rodewijnazijn, 1/2 el extra vierge olijfolie en 1/2 tl 
mosterd met de overige sjalot, peper en zout tot 
een vinaigrette. Meng de salade, tomaat en 
geraspte wortel met de vinaigrette.

6. Serveren
Verdeel de krieltjes en de salade over de borden. 
Serveer met de kipfilet in champignonroomsaus.

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  

Rode peper  Ui   

Aubergine  

Italiaanse kruiden  Courgette  

Verse lasagnebladenBuffelmozzarella  

Passata  Tomatenblokjes 
met basilicum  

Voorraadkast items

60 min. • Eet binnen 5 dagen

      

Olijfolie, zwarte balsamicoazijn, peper 
en zout

Lasagne met gegrilde groenten en buffelmozzarella 
met Italiaanse kruiden



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

Benodigdheden
Ovenschaal, kom, hapjespan met deksel, bakplaat 
met bakpapier

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

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Aubergine* (st) ½ 1 1 2 2 3

Courgette (st) ½ 1 2 2 3 3

Italiaanse kruiden (tl) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Tomatenblokjes met 
basilicum (blik) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Passata (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Buffelmozzarella* 
(st) 7) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse lasagnebladen* 
(g) 1) 3) 125 250 375 500 625 750

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

Zwarte 
balsamicoazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3987 /953 464 /111
Vetten (g) 41 5
 Waarvan verzadigd (g) 13,2 1,5
Koolhydraten (g) 106 12
 Waarvan suikers (g) 31,7 3,7
Vezels (g) 12 1
Eiwit (g) 34 4
Zout (g) 2,7 0,3

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose  

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers de 
knoflook of snijd fijn. Snijd de aubergine en de 
courgette in ronde, dunne plakken van ongeveer 
3 mm dik. Verspreid de aubergine en de courgette 
over een bakplaat met bakpapier.

2. Groenten roosteren
Meng in een kom 11/2 el olijfolie per persoon met de 
helft van de knoflook, de helft van de Italiaanse 
kruiden, peper en zout (zie TIP). Smeer de 
aubergine en courgette in met het oliemengsel. 
Rooster de groenten 15 – 20 minuten in de oven.

3. Tomatensaus maken
Snipper de ui. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd 1/4 rode peper per persoon fijn. Verhit 
1/2 el olijfolie per persoon in hapjespan met deksel. 
Bak de ui, knoflook, overige Italiaanse kruiden 
en gesneden rode peper 2 – 3 minuten. Blus af 
met 1/2 el zwarte balsamicoazijn per persoon, de 
tomatenblokjes en de passata. Breng op smaak 
met peper en zout. Laat, afgedekt, zachtjes inkoken, 
totdat de ovengroenten klaar zijn.

4. Scheuren
Scheur of snijd ondertussen de buffelmozzarella in 
kleine stukken.

5. Lasagne maken
Verdeel een dun laagje tomatensaus over de bodem 
van de ovenschaal en leg er een vers lasagnevel 
bovenop (zie TIP). Leg de gegrilde groenten 
bovenop het lasagnevel en bedek dan opnieuw met 
een laagje tomatensaus. Herhaal dit tot de gegrilde 
groenten op zijn en eindig met de tomatensaus. 
Verdeel de buffelmozzarella over de lasagne en bak 
de lasagne 20 – 30 minuten in de oven.

TIP: Heb je lasagnebladen over? Snijd ze 
bijvoorbeeld in stukjes of repen en kook ze mee in 
een soep.

6. Serveren
Laat de lasagne 5 minuten staan voor je hem 
aansnijdt (zie TIP). Verdeel dan over de borden.

TIP: Op deze manier wordt je lasagne wat steviger.

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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Kogelbiefstuk  

Verse bieslook  Cherrytomaten  

Kruimige aardappelen  

Knoflookteen  Broccoli  

Garnalen

Parmigiano reggiano  Slagroom  

Voorraadkast items

 BOURGONDISCH   40 min. • Eet binnen 5 dagen

BOURGONDISCH

Extra vierge olijfolie, witte balsamicoazijn, 
olijfolie, roomboter, melk, mosterd, peper 
en zout

Surf & turf: garnalen en biefstuk 
met een saus van parmigiano reggiano



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

Benodigdheden
Pan met deksel, kom, koekenpan, keukenpapier, 
steelpan, saladekom, rasp, bakplaat

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

Kogelbiefstuk* (st) 1 2 3 4 5 6

Kruimige aardappelen 
(g) 300 600 900 1200 1500 1800

Broccoli* (g) 125 250 375 500 625 750

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Cherrytomaten* (g) 125 250 375 500 625 750

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

Slagroom* (ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Parmigiano reggiano* 
(g) 7) 15 25 40 50 65 75

Garnalen* (g) 2) 100 200 300 400 500 600

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

Witte balsamicoazijn 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Olijfolie (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Roomboter (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Melk scheutje
Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 5728 /1369 600 /143
Vetten (g) 93 10
 Waarvan verzadigd (g) 40,5 4,2
Koolhydraten (g) 70 7
 Waarvan suikers (g) 13,1 1,4
Vezels (g) 12 1
Eiwit (g) 56 6
Zout (g) 1,5 0,2

Allergenen:
2) Schaaldieren 7) Melk/Lactose  

1. Voorbereiden
Haal de biefstuk uit de koelkast, dep droog met 
keukenpapier en wrijf in met zout (zie TIP). Verwarm 
de oven voor op 200 graden. Schil de aardappelen 
en snijd in grove stukken. Snijd de broccoli in 
plakken van max 1 cm dik. Pers de knoflook of 
snijd fijn. Maak in een saladekom een dressing van 
per persoon 1/2 el extra vierge olijfolie en 1/2 el witte 
balsamicoazijn. Halveer de cherrytomaten en snijd 
de bieslook fijn. Meng de cherrytomaten en de helft 
van de bieslook met de dressing.

TIP: Het beste kun je de biefstuk al een half uur tot 
een uur van tevoren uit de koelkast halen. Anders 
wordt de biefstuk taai wanneer je hem bakt.

2. Broccoli bereiden
Breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de aardappelen. Meng in een kom de 
broccoli met 1 el olijfolie per persoon en de helft van 
de knoflook. Breng op smaak met peper en zout 
en verdeel over een bakplaat met bakpapier. Bak 
15 – 20 minuten in de oven (zie TIP).

TIP: Houd de broccoli goed in de gaten en bak ze zo 
nodig korter of langer: de topjes mogen goudbruin 
kleuren, maar ze mogen niet verbranden.

3. Saus maken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een steelpan 
op middelhoog vuur en bak de overige knoflook 
1 minuut. Voeg de slagroom toe. Rasp de 
parmigiano reggianio met een fijne rasp. Voeg de 
geraspte kaas toe aan de slagroom. Meng goed, 
breng op smaak met peper en zout en laat de saus 
indikken tot de gewenst dikte (zie TIP). Houd de 
saus op laag vuur warm tot serveren.

TIP: De saus is vrij dun. Wil je hem liever wat dikker 
hebben, dan kun je hem langer inkoken. Houd wel in 
de gaten dat de kaas niet aanbrandt.

4. Puree maken
Kook de aardappelen in 12 – 15 minuten gaar. Giet 
daarna af en bewaar wat van het kookvocht. Meng 
de aardappelen met per persoon 1/2 el roomboter, 
1 tl mosterd en een scheutje melk. Stamp met een 
aardappelstamper tot een puree. Voeg eventueel 
wat kookvocht toe om de puree smeuïger te maken.

5. Bakken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een 
koekenpan op middelhoog vuur. Leg, zodra de 
boter goed heet is, de biefstuk in de pan en bak  
2 – 4 minuten per kant. Breng op smaak met 
peper en laat maximaal 3 minuten rusten onder 
aluminiumfolie. Dep de garnalen droog met 
keukenpapier. Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een 
andere koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
garnalen in 3 – 4 minuten gaar. Breng op smaak met 
peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de puree over de borden. Snijd de 
biefstuk in plakken (zie TIP) en leg deze samen 
met de garnalen naast de puree. Giet de saus 
over de biefstuk en garnalen en garneer met 
de rest van bieslook. Serveer de broccoli en 
cherrytomatensalade erbij.

TIP: Let erop dat je de biefstuk tegen de draad in 
snijdt. Hierdoor blijft het vlees lekker mals.

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  

Mayonaise  Citroen  

Varkenshaas  

Appel  Witlof  

Veldsla

Voorraadkast items

Varkenshaas met witlof-appel salade 
en krieltjes

 HELLOEXTRA   QUICK & EASY   20 min. • Eet binnen 3 dagen

Groentebouillonblokje, roomboter, extra 
vierge olijfolie, peper en zout

HELLO
EXTRA



1. Krieltjes bereiden
• Halveer eventuele grote krieltjes en laat de rest heel.

• Zorg dat de krieltjes net onder water staan in een pan met deksel, 
verkruimel het bouillonblokje erboven en kook de krieltjes in 
16 – 18 minuten beetgaar. Giet daarna af.

2. Varkenshaas bakken
• Verhit de roomboter in een koekenpan met deksel. Bak de 

varkenshaas 2 – 3 minuten per kant op middelhoog vuur.

• Dek de pan af en bak de varkenshaas nog 5 – 6 minuten op 
middelmatig vuur. Keer regelmatig om (zie TIP). Haal de 
varkenshaas daarna uit de pan en verpak in aluminiumfolie. Laat 
rusten tot serveren.

• Bak de krieltjes 2 minuten op middelhoog vuur in het bakvet van 
de varkenshaas.

TIP: Je kunt ervoor kiezen de varkenshaas naar wens langer te bakken 
als je van doorbakken houdt.

3. Salade maken
• Snijd de witlof en de appel in fijne reepjes. Pers de citroen uit in 

een kleine kom.

• Meng per persoon 1/2 el mayonaise, 1/4 el extra vierge olijfolie en 1/2 el 
citroensap per persoon in een saladekom.

• Voeg de witlof en appel toe aan de saladekom, roer goed en breng 
op smaak met peper en zout.

4. Serveren
• Verdeel de veldsla over de borden en schep de witlofsalade er op.

• Serveer met de varkenshaas en de krieltjes.

Eet smakelijk!

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, saladekom, aluminiumfolie

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

Krieltjes (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Varkenshaas* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Witlof* (st) 1 2 3 4 5 6

Appel (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Mayonaise* (el) 3) 10) 19) 22) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje (st) 1/8 ¼ 1/3 ½ 2/3 ¾

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2851 /682 367 /88
Vetten (g) 21 3
 Waarvan verzadigd (g) 7 0,9
Koolhydraten (g) 65 8
 Waarvan suikers (g) 16,5 2,1
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 53 7
Zout (g) 1,2 0,2

Allergenen:
3) Eieren 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

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  

Gedroogde oregano  Rundergehakt  

Ui  

Knoflookteen  Courgette  

Crème fraîche  Bruine ciabatta  

Tomatenblokjes  Rode splitlinzen  

Geraspte oude kaas

Tomatenpuree  Gemalen kaneel  

Voorraadkast items

 HELLOEXTRA   50 min. • Eet binnen 5 dagen

  HELLO
EXTRA 

Groentebouillon, olijfolie, zwarte 
balsamicoazijn, bruine suiker, 
zonnebloemolie, peper en zout

Moussaka met rundergehakt 
een ovenschotel met rode splitlinzen, courgette en knoflookbrood



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

Benodigdheden
Ovenschaal, bakplaat met bakpapier, hapjespan

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

Aubergine* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rundergehakt* (g) 120 240 360 480 600 720

Gedroogde oregano 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Gemalen kaneel (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomatenpuree 
(kuipje) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 1.99

Rode splitlinzen (g) 25 50 75 100 125 150

Tomatenblokjes (pak) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Bruine ciabatta (st) 1) 
6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Crème fraîche* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

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

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 125 250 375 500 625 750

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Zwarte 
balsamicoazijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Bruine suiker (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zonnebloemolie (el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 5075 /1213 502 /120
Vetten (g) 68 7
 Waarvan verzadigd (g) 27,6 2,7
Koolhydraten (g) 80 8
 Waarvan suikers (g) 34,9 3,5
Vezels (g) 17 2
Eiwit (g) 60 6
Zout (g) 3,8 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 6) Soja 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 
25) Sesamzaad 27) Lupine

1. Groenten snijden
Verwarm de oven voor op 200 graden en bereid 
de bouillon. Snijd de aubergine in de breedte in 
halve plakjes van 1/2 cm dik. Snipper de ui. Snijd de 
courgette in blokjes van 1/2 cm. Pers de helft van de 
knoflook of snijd fijn, de overige knoflook houd je 
heel. Deze gebruik je later om de ciabatta mee in 
te wrijven.

2. Groenten bakken
Verhit de helft van de olijfolie in een hapjespan op 
middelmatig vuur. Voeg de ui toe en bak 3 minuten. 
Voeg de courgette en het rundergehakt toe, breng 
op smaak met peper en zout en bak 5 minuten. 
Voeg de helft van de knoflook toe, en voeg ook de 
oregano, de kaneel en de tomatenpuree toe. Roer 
goed en bak nog 2 minuten mee.

3. Linzen koken
Voeg de rode splitlinzen, de zwarte balsamicoazijn, 
de tomatenblokjes, de bouillon en de bruine suiker 
toe. Roer goed, breng aan de kook, draai het vuur 
laag en laat 20 – 25 minuten zachtjes koken. Roer 
regelmatig door, zodat de linzen niet aanbakken.

WEETJE: Wist je dat geblikte tomaten, in 
tegenstelling tot wat veel mensen denken, bijna 
net zoveel vitamines en mineralen bevatten als 
verse tomaten?

4. Aubergine roosteren
Leg ondertussen de plakjes aubergine op een 
bakplaat met bakpapier, besprenkel met de 
zonnebloemolie en breng op smaak met peper en 
zout. Rooster ze 10 – 12 minuten in de oven. Halveer 
ondertussen de ciabatta en wrijf in met de overige 
knoflook, besprenkel met de overige olijfolie en 
breng op smaak met peper en zout.

5. Moussaka bakken
Doe het tomatenmengsel in een ovenschaal en leg 
de plakjes aubergine op het mengsel. Besmeer de 
aubergine met de crème fraîche en bestrooi met 
de oude kaas. Bak de moussaka nog 5 – 6 minuten 
in de oven en leg in de laatste 2 – 3 minuten het 
knoflookbrood erbij.

6. Serveren
Serveer de moussaka in diepe borden, met het 
knoflookbrood ernaast.

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  

Bruine ciabatta  Italiaanse groentemix  

Knoflookteen  

Gekruid rundergehakt  Champignons  

IJsbergsla en veldslaTomaat  

Geraspte belegen kaas  Passata  

Voorraadkast items

Broodje gehakt met gesmolten kaas 
met groente en salade

 QUICK & EASY   25 min. • Eet binnen 5 dagen

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

QUICK & 
EASY



1. Voorbereiden
• Verwarm de oven voor op 220 graden.

• Snipper de rode ui. Pers de knoflook of snijd fijn. Hak de 
champignons fijn.

2. Bakken
• Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een hapjespan op 

middelhoog vuur.

• Bak het rundergehakt, de ui en de knoflook 1 – 2 minuten. Meng 
goed, zodat het gehakt los bakt.

• Voeg de champignons en groentemix toe en bak, afgedekt, nog 
4 – 5 minuten.

• Halveer de ciabatta's en bak de helften 3 – minuten in de oven.

3. Broodje beleggen
• Voeg de passata toe aan de groenten en verkruimel het 

runderbouillonblokje erboven. Meng alles goed en laat nog 
3 – 4 minuten zachtjes koken zonder deksel.

• Proef goed en breng op smaak met peper en zout. Verdeel het 
mengsel daarna over de halve broodjes.

• Verdeel de geraspte kaas over de broodjes en bak nog 
2 – 3 minuten bovenin de oven.

4. Serveren
• Snijd ondertussen de tomaat in blokjes.

• Maak in een saladekom een dressing van per persoon 1/4 el extra 
vierge olijfolie en 1/2 el witte balsamicoazijn.

• Meng de dressing met de tomaat en de gemengde sla. Breng op 
smaak met peper en zout.

• Verdeel de halve broodjes over de borden en serveer de salade erbij.

WEETJE: Wist je dat dit gerecht ongeveer 300 g groente bevat?

Eet smakelijk!

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

Benodigdheden
Saladekom, hapjespan met deksel

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

Rode ui (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Champignons* (g) 65 125 185 250 310 375

Gekruid rundergehakt* (g) 100 200 300 400 500 600

Italiaanse groentemix* (g) 23) 150 300 450 600 750 900

Bruine ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Passata (el) 2 4 6 8 10 12

Geraspte belegen kaas* (g) 7) 15 25 35 50 60 75

Tomaat (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

IJsbergsla en veldsla* (g) 30 60 90 120 150 180

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

Runderbouillonblokje (st) 0.13 ¼ 0.38 ½ 0.63 ¾

Witte balsamicoazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Extra vierge olijfolie (el) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2766 /661 491 /117
Vetten (g) 32 6
 Waarvan verzadigd (g) 11,6 2,1
Koolhydraten (g) 48 9
 Waarvan suikers (g) 14 2,5
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 39 7
Zout (g) 3,4 0,6

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 6) Soja 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 23) Selderij 25) Sesamzaad 
27) Lupine

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   

Panko paneermeel  Half-om-halfgehakt  

Verse basilicum 
en oregano  

Italiaanse kaas  Knoflookteen  

CherrytomatenPenne  

Tomatenblokjes  Spekblokjes  

Voorraadkast items

45 min. • Eet binnen 5 dagen

      

Olijfolie, rodewijnazijn, peper en zout

Pasta al forno met zelfgemaakte gehaktballen 
met spekjes, tomatensaus en Italiaanse kaas



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, hapjespan 
met deksel

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

Ui  (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse basilicum en 
oregano* (g) 5 10 15 20 25 30

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Italiaanse kaas* (g) 
3) 7) 25 50 75 100 125 150

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

Panko paneermeel 
(el) 1) 1 2 3 4 5 6

Spekblokjes* (g) 25 50 75 100 125 150

Tomatenblokjes (pak) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Cherrytomaten* (g) 60 125 180 250 305 375

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

Rodewijnazijn (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4042 /966 721 /172
Vetten (g) 44 8
 Waarvan verzadigd (g) 17,7 3,2
Koolhydraten (g) 90 16
 Waarvan suikers (g) 14,9 2,7
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 49 9
Zout (g) 2,2 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

1. Voorbereiden
Verwarm de oven op 220 graden. Snipper de ui. 
Snijd de oregano fijn. Pers de knoflook of snijd fijn. 
Meng in een kom het gehakt, de panko, de helft 
van de Italiaanse kaas en de helft van de ui met 
peper en zout. Kneed goed en rol 3 gehaktballen per 
persoon. Breng ruim water aan de kook in een pan 
met deksel voor de penne.

2. Bakken
Verhit 1/2 el olijfolie in een hapjespan met deksel 
op middelhoog vuur. Bak de spekjes en de 
gehaktballen in 2 – 3 minuten rondom bruin. Haal 
de gehaktballen uit de pan en bewaar apart. Voeg 
de knoflook en overige ui toe aan de pan met 
spekjes en bak 2 – 3 minuten. Blus af met 1 el 
rodewijnazijn per persoon. Voeg de tomatenblokjes 
en de oregano toe. Leg de gehaktballen er weer bij 
en laat, afgedekt, 8 – 10 minuten meekoken.

3. Penne koken
Kook de penne in 8 – 10 minuten al dente. Giet af, 
stort in een ovenschaal en laat uitstomen.

TIP: Dit gerecht bevat veel calorieën. Let jij op 
je calorie-inname? Gebruik dan 70 g penne per 
persoon en garneer de maaltijd met de helft van 
de Italiaanse kaas. De overige penne en kaas zijn 
heerlijk met groenten in een pastasalade voor 
bijvoorbeeld de lunch.

4. Snijden
Halveer de rode cherrytomaten en snijd het 
basilicum in reepjes.

5. In de oven
Voeg de cherrytomaten en de helft van het 
basilicum toe aan de saus en roer goed door. Breng 
op smaak met peper en zout. Giet de tomatensaus 
over de penne in de ovenschaal. Verdeel de 
overige Italiaanse kaas over de ovenschaal en bak 
10 minuten in de oven.

6. Serveren
Serveer de penne al forno en garneer met het 
overige basilicum. Pas op, de schaal kan heet zijn!

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. Snijd de bovenkant en de onderkant van de Friese suikerbollen eraf. Snijd de 
citroenmelisse in reepjes.

2. Meng in een ondiep bord de suiker met de kaneel. Klop in een ander ondiep bord de 
melk met het ei met een garde. 

3. Verhit de boter in een koekenpan op middelhoog vuur. Wentel ondertussen de 
suikerbollen door het eimengsel en vervolgens door het suikermengsel. Leg de 
suikerbollen in de pan en bak ongeveer 4 minuten per kant, of tot ze stevig beginnen 
te worden.

4. Verdeel de wentelteefjes over de borden, serveer met de crème fraîche en garneer 
met de citroenmelisse.

Benodigdheden
2 x ondiep bord, garde, koekenpan

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Friese suikerbol 1) 3) 7) 22) 25) 27) 2 4
Verse citroenmelisse* (g) 5 10
Gemalen kaneel (tl) 3 6
Halfvolle melk* 7) scheutje
Vrije-uitloopei* (st) 3) 1 2
Crème fraîche* (el) 7) 4 8

Zelf toevoegen
Suiker (el) 3 6
Roomboter (el) 1 2

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2441 /584 712 /170
Vetten (g) 31 9
 Waarvan verzadigd (g) 17,8 5,2
Koolhydraten (g) 62 18
 Waarvan suikers (g) 32,6 9,5
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 18 5
Zout (g) 1,1 0,3

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose
Kan sporen bevatten van: 20) Soja 22) Noten 
25) Sesamzaad 27) Lupine

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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Wentelteefjes 
van suikerbollen 
met crème fraîche 
en citroenmelisse

Wentelteefjes van suikerbollen  
met crème fraîche en citroenmelisse

Bulgaarse yoghurt 
met druiven 
en notenmix

Vezelrijke crackers 
met avocado 
en oude kaas en tomaat



  2X   20 min.

Bulgaarse yoghurt met druiven  
en notenmix

Benodigdheden
-

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Blauwe druiven* (g) 250 500
Bulgaarse yoghurt* (ml) 7) 250 500
Notenmix (g) 8) 19) 25) 100 200

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1757 /420 1004 /240
Vetten (g) 33 19
 Waarvan verzadigd (g) 7,3 4,2
Koolhydraten (g) 15 8
 Waarvan suikers (g) 8,2 4,7
Vezels (g) 3 2
Eiwit (g) 15 9
Zout (g) 0,2 0,1

Allergenen
7) Melk/Lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sesamzaad

1. Halveer de druiven en verdeel de druiven en 
Bulgaarse yoghurt over de kommen.

2. Garneer met de notenmix.

  2X   20 min.

Vezelrijke crackers met avocado
met oude kaas en tomaat 

1. Halveer de avocado, verwijder de pit en lepel 
het vruchtvlees eruit. Snijd de tomaat in 
dunne plakken.

2. Verdeel de avocado over de crackers en beleg 
met de oude kaas en tomaat. Bestrooi met 
peper naar smaak.

Benodigdheden
-

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Avocado (st) ½ 1
Pruimtomaat* (st) 1 2
Crackers (st) 1) 11) 21) 4 8
Oudekaasplakken*  (st) 7) 2 4

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1069 /256 822 /197
Vetten (g) 17 13
 Waarvan verzadigd (g) 7,1 5,4
Koolhydraten (g) 10 8
 Waarvan suikers (g) 2,5 1,9
Vezels (g) 8 6
Eiwit (g) 10 8
Zout (g) 0,6 0,5

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose 
11) Sesamzaad
Kan sporen bevatten van: 21) Melk/Lactose


