
Ui  

Risottorijst  Gemalen venkelzaad  

Rode peper  

Varkensworst met 
marjoraan en knoflook  

Venkel  

Geraspte Italiaanse 
kaas

Mascarpone  

Voorraadkast items

 FAMILY  45 min. • Eet binnen 5 dagen

FAMILY

Groentebouillonblokje, roomboter, extra 
vierge olijfolie, peper en zout

Risotto met venkel en varkensworst van Brandt & Levie 
met mascarpone en Italiaanse kaas



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

Benodigdheden
Kom, steelpan, wok of hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Rode peper* (st) ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾

Venkel* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Varkensworst 
met marjoraan en 
knoflook* (st)

1 2 3 4 5 6

Gemalen venkelzaad 
(tl)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450

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

Geraspte Italiaanse 
kaas* (g) 3) 7)

15 25 40 50 65 75

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje 
(st)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Roomboter (el) 1 1 2 2 3 3

Extra vierge olijfolie naar smaak

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3538 /846 878 /210
Vetten (g) 50 13
 Waarvan verzadigd (g) 25,6 6,4
Koolhydraten (g) 68 17
 Waarvan suikers (g) 6 1,5
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 27 7
Zout (g) 5 1,3

Allergenen:
3) Eieren 7) Melk/Lactose  

1. Groente snijden
Snipper de ui. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn. Snijd de venkel 
in kwarten, verwijder de harde kern en snijd de 
venkel in zeer dunne reepjes. Houd het eventuele 
venkelloof apart.

2. Worst ontvellen
Breng 350 ml water per persoon aan de kook in 
een steelpan en verkruimel er 1/2 bouillonblokje 
per persoon boven (zie TIP). Snijd het vel van de 
varkensworst open en knijp het vlees uit het vel.

TIP: Let jij op je zoutinname? Gebruik dan 
1/4 bouillonblokje per persoon.

3. Bakken
Verhit de roomboter in een wok of hapjespan 
met deksel op middelhoog vuur en voeg de ui, de 
rode peper, het grootste deel van de venkel, het 
gemalen venkelzaad en het worstvlees toe. Bak het 
vlees los op hoog vuur en bak daarna, afgedekt, nog 
4 – 5 minuten op middellaag vuur.

4. Venkel bereiden
Meng ondertussen in een kom de overige venkel 
met extra vierge olijfolie naar smaak, peper en zout. 
Voeg de risottorijst toe aan de wok of hapjespan en 
bak al roerend 2 minuten op laag vuur. Voeg 1/3 van 
de bouillon toe en laat de rijstkorrels de bouillon 
langzaam opnemen. Roer regelmatig door (zie TIP).

TIP: Een klassieke risotto wordt met wijn gemaakt. 
Heb je nog witte wijn in huis? Blus de risottorijst in 
stap 5 dan af met een scheut wijn.

5. Risotto koken
Voeg, zodra de bouillon door de rijstkorrels is 
opgenomen, opnieuw ⅓ van de bouillon toe en 
herhaal dit met de rest van de bouillon. Kook de 
risotto op laag vuur in ongeveer 15 – 20 minuten 
gaar (zie TIP), roer regelmatig door. Voeg eventueel 
extra water of bouillon toe om de korrels verder 
te garen.

TIP: De risotto is gaar zodra de korrels vanbuiten 
zacht zijn en vanbinnen nog een lichte bite hebben.

6. Serveren
Voeg de mascarpone en het grootste deel van 
de Italiaanse kaas toe aan de risotto, roer goed 
en breng op smaak met peper en zout. Verdeel 
over diepe borden en bestrooi met de rest van de 
Italiaanse kaas. Serveer met de venkelsalade en 
garneer met het venkelloof.

Eet smakelijk!

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

Spinazie  Nootmuskaat  

Sjalot  

Tomaat  Knoflookteen  

Vrije-uitloopeiGeraspte belegen kaas  

Crème fraîche  Gedroogde tijm  

Voorraadkast items

 VEGGIE  40 min. • Eet binnen 5 dagen

VEGGIE

Olijfolie, roomboter, peper en zout

Romige spinaziegratin met spiegelei 
met gebakken aardappeltjes



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

Benodigdheden
Ovenschaal, koekenpan, rasp, hapjespan met 
deksel, vergiet, wok of hapjespan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

250 500 750 1000 1250 1500

Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Nootmuskaat (bol) 1 1 1 1 2 2

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

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6

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

Geraspte belegen 
kaas* (g) 7)

25 50 75 100 125 150

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

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

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3333 /797 451 /108
Vetten (g) 48 7
 Waarvan verzadigd (g) 22,3 3
Koolhydraten (g) 58 8
 Waarvan suikers (g) 6,9 0,9
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 0,8 0,1

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

1. Aardappelen bakken
Verwarm de oven voor op 210 graden. Schil de 
aardappelen of was ze grondig en snijd in dunne 
parten. Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
30 – 35 minuten, afgedekt, op middelhoog vuur. 
Haal na 20 minuten het deksel van de pan. Roer 
regelmatig door en breng op smaak met peper en 
zout. Snipper ondertussen de sjalot en pers de 
knoflook of snijd fijn.

2. Spinazie bereiden
Snijd de tomaat in blokjes. Rasp met een fijne rasp 
een stukje van de bol nootmuskaat. Verhit 1/2 el 
olijfolie per persoon in een wok of hapjespan en 
fruit de sjalot en de knoflook 2 – 3 minuten. Voeg 
de spinazie toe en roerbak 3 – 4 minuten, of tot 
deze geslonken is. Laat de spinazie uitlekken in een 
vergiet. Druk goed aan, zodat het meeste vocht uit 
de spinazie lekt (zie TIP).

TIP: Het is belangrijk dat je het vocht goed uit de 
spinazie drukt, anders blijft de gratin te nat.

3. Op smaak brengen
Zet de wok of hapjespan weer op het vuur en 
voeg de tomaat en gedroogde tijm toe. Bak nog 
1 minuut. Zet het vuur middellaag, voeg de crème 
fraîche en de uitgelekte spinazie toe aan de wok 
of hapjespan en roerbak nog 1 minuut. Breng op 
smaak met de geraspte nootmuskaat, peper en 
zout (zie TIP).

TIP: Nootmuskaat heeft een vrij uitgesproken 
smaak. Voeg dus niet te veel in een keer toe, maar 
proef tussendoor goed.

4. Gratin bakken
Doe het spinaziemengsel in een kleine ovenschaal 
(zie TIP). Bestrooi met de geraspte belegen kaas en 
bak 10 – 15 minuten in de oven.

TIP: Rauw heeft spinazie een groot volume, maar 
tijdens de verhitting slinkt de bladgroente flink. 
Daarom heb je niet zo'n grote ovenschaal nodig voor 
dit gerecht.

5. Spiegelei bakken
Verhit ondertussen 1/2 el roomboter per persoon 
in een koekenpan en bak 1 spiegelei per persoon. 
Breng op smaak met peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de aardappelen over de borden en leg het 
spiegelei erop. Serveer met de spinaziegratin.

WEETJE: Wist je dat de 200 g spinazie per persoon 
die je in dit gerecht gebruikt meer calcium bevat 
dan 1 beker melk? Samen met de kaas en overige 
ingrediënten krijg je met dit gerecht al de helft van je 
dagelijkse behoefte aan calcium binnen.

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  

Gemalen kurkuma  Garam masala  

Verse gember  

Volle yoghurt  Kippendijfilet  

Basmatirijst  Passata  

Gemalen koriander  Gemalen komijn  

KokosmelkVerse koriander  

Rode paprika  Ui   

Voorraadkast items

45 min. • Eet binnen 3 dagen

      

Olijfolie, roomboter, wittewijnazijn, peper 
en zout

Kip tikka masala 
met rijst, verse koriander en yoghurt



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, koekenpan, 
aluminiumfolie, rasp

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6

Kippendijfilet* (st) 2 4 6 8 10 12

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

75 100 150 200 250 300

Garam masala (tl) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Gemalen kurkuma (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ui  (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gemalen komijn (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gemalen koriander 
(tl)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Passata (pak) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Basmatirijst (g) 85 170 250 335 420 505

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

Kokosmelk (ml) 26) 100 200 300 400 500 600

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

Roomboter (el) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Wittewijnazijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3552 /849 622 /149
Vetten (g) 40 7
 Waarvan verzadigd (g) 20,1 3,5
Koolhydraten (g) 88 15
 Waarvan suikers (g) 13,9 2,4
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 32 6
Zout (g) 0,7 0,1

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

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 220 graden. Breng ruim 
water aan de kook in een pan met deksel voor de 
rijst. Pers de knoflook of snijd fijn. Rasp de gember 
met een fijne rasp.

2. Kip marineren
Halveer de kippendijen en leg ze in een ovenschaal. 
Voeg de helft van de yoghurt, de helft van de 
knoflook en de helft van de gember toe aan de 
ovenschaal. Voeg per persoon: 1 tl garam masala, 
1 tl kurkuma, 1/4 el olijfolie, 1 tl wittewijnazijn en een 
snuf zout toe. Meng goed, dek af met aluminiumfolie 
en zet tot gebruik in de koelkast (zie TIP). Snipper de 
ui. Snijd de rode paprika in blokjes.

TIP: Hoe langer je de kip marineert, hoe 
smaakvoller hij wordt.

3. Bakken
Verhit per persoon 1/4 el roomboter en 1/2 el olijfolie 
in een koekenpan op gemiddeld vuur. Bak de 
ui en de rode paprika 3 - 4 minuten. Voeg de 
overige gember en knoflook toe en bak 1 minuut 
mee. Voeg per persoon 1/2 tl garam masala, 1/2 tl 
kurkuma, 1/2 tl komijn en 1/2 tl gemalen koriander 
toe en bak 1 minuut. Voeg de passata toe en 
kook in 10 – 15 minuten droog. Haal de kip uit 
de koelkast, verwijder het aluminiumfolie van de 
ovenschaal en bak de kip in 10 – 15 minuten gaar in 
de oven.

4. Rijst koken
Kook de rijst met een snuf zout in de pan met 
deksel, afgedekt, in 10 – 12 minuten gaar. Giet 
daarna af en laat zonder deksel uitstomen. Snijd 
ondertussen de verse koriander fijn.

TIP: Dit gerecht bevat veel calorieën. Let jij op je 
calorie-inname? Gebruik dan per persoon 75 ml 
kokosmelk en 70 g rijst. Van de overgebleven rijst 
en kokosmelk kun je de volgende dag een ontbijt 
maken: kook samen met wat havermout, gewone 
melk en een banaan tot een kokosrijstpap.

5. Saus afwerken
Schud de kokosmelk en voeg toe aan de koekenpan 
met de passata. Breng op smaak met zout en 
roer goed door. Voeg ook de kip toe en kook 
nog 3 – 4 minuten zachtjes op laag vuur.

6. Serveren
Verdeel de rijst over de borden en schep de kip tikka 
masala erop. Garneer met de verse koriander en de 
rest van de yoghurt.

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  

Mexicaanse kruiden  Kipgehakt met 
Mexicaanse kruiden  

Groene peper  

Vleestomaat  Gele paprika  

 Zure room

Geraspte cheddarTacoschelpen  

Rode kidneybonen  Tomatenpuree  

Voorraadkast items

 FAMILY   QUICK   BALANS  25 min. • Eet binnen 5 dagen

FAMILY

Zonnebloemolie, zwarte balsamicoazijn, 
peper en zout

Mexicaanse taco's met kipgehakt 
met pittige groene peper en cheddar



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

Benodigdheden
Bakplaat met bakpapier, wok of hapjespan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Groene peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Gele paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vleestomaat (st) ¾ 1½ 2 3 3½ 4½

Kipgehakt met 
Mexicaanse kruiden* 
(g)

100 200 300 400 500 600

Mexicaanse kruiden 
(tl)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomatenpuree 
(kuipje)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode kidneybonen 
(pak)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Tacoschelpen (st) 3 6 9 12 15 18

Geraspte cheddar* 
(g) 7)

25 50 75 100 125 150

Zure room* (el) 7) 1 2 3 4 5 6

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

Zwarte 
balsamicoazijn (el)

1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2410 /576 376 /90
Vetten (g) 29 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,3 1,6
Koolhydraten (g) 30 5
 Waarvan suikers (g) 16,9 2,6
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 40 6
Zout (g) 1,4 0,2

Allergenen:
7) Melk/Lactose  

1. Snijden
Verwarm de oven voor op 180 graden. Snipper de 
ui. Verwijder de zaadlijsten van de groene peper en 
de gele paprika. Snijd de groene peper fijn. Snijd de 
gele paprika en de vleestomaat in kleine blokjes.

WEETJE: Wist je dat je met deze maaltijd door 
de paprika en vleestomaat meer dan de ADH aan 
vitamine C binnenkrijgt? Ook bevat dit gerecht bijna 
50% van de ADH vezels. Dit is te danken aan de grote 
hoeveelheid groente en de kidneybonen.

2. Kipgehakt bakken
Verhit de zonnebloemolie in een wok of hapjespan 
met deksel en bak het kipgehakt in 2 minuten los 
op middelhoog vuur.

3. Roerbakken
Voeg vervolgens de ui, groene peper, gele paprika, 
de Mexicaanse kruiden en de tomatenpuree toe 
aan de wok of hapjespan en roerbak nog 2 minuten. 
Laat de kidneybonen uitlekken.

WEETJE: Kidneybonen zitten boordevol goede 
voedingsstoffen. Zo zijn ze rijk aan eiwitten, ijzer, 
magnesium en vezels.

4. Stoven
Voeg de blokjes tomaat, de kidneybonen en de 
zwarte balsamicoazijn toe aan de wok of hapjespan 
en laat, afgedekt, 10 – 12 minuten zachtjes koken 
op middellaag vuur. Breng op smaak met peper en 
zout. Laat de saus nog 2 – 3 minuten zonder deksel 
inkoken als je hem nog te nat vindt.

5. Tacoschelpen verwarmen
Verdeel de tacoschelpen (zie TIP) over een bakplaat 
met bakpapier en verwarm 5 minuten in de oven.

TIP: Gebroken taco's? Breek ze in stukken en leg 
ze in een ovenschaal. Verdeel het gehaktmengsel, 
de zure room en cheddar erover en bak 5 minuten. 
Nu heb je een nachoschotel in plaats van 
gevulde taco's!

6. Serveren
Verdeel de taco’s over de borden en vul met 
het kipgehaktmengsel (zie TIP), garneer met de 
geraspte cheddar en een eetlepel zure room 
per persoon.

TIP: Vul elke tacoschelp vlak voor je hem gaat eten. 
Zo heb wordt de taco niet zacht door de vulling

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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Champignons  

Italiaanse kruiden  Passata  

Rode ui  

Buffelmozzarella  Knoflookteen  

Rucola

Vers basilicum  Libanees platbrood  

Voorraadkast items

 FAMILY   VEGGIE  40 min. • Eet binnen 3 dagen

FAMILY

Olijfolie, zwarte balsamicoazijn, peper 
en zout

Platbroodpizza funghi 
met buffelmozzarella, basilicum, rode ui en rucola



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

Benodigdheden
Koekenpan, steelpan of koekenpan, bakplaat 
met bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Champignons* (g) 125 250 375 500 625 750

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Buffelmozzarella* 
(g) 7)

60 125 185 250 310 375

Passata (g) 100 200 300 400 500 600

Italiaanse kruiden (tl) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Libanees platbrood 
(st) 1)

2 4 6 8 10 12

Vers basilicum* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

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

Zwarte 
balsamicoazijn (tl)

1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2985 /714 583 /139
Vetten (g) 27 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,9 2,1
Koolhydraten (g) 86 17
 Waarvan suikers (g) 10,1 2
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 27 5
Zout (g) 1,1 0,2

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

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de 
champignons in plakken. Snipper de helft van de 
rode ui en snijd de rest in ringen. Pers de knoflook 
of snijd fijn. Scheur de buffelmozzarella in 
kleine stukjes.

2. Tomatensaus maken
Verhit de helft van de olijfolie in een steelpan 
of koekenpan op middelmatig vuur en fruit de 
knoflook en de gesnipperde rode ui 1 – 2 minuten. 
Voeg de tomatenpassata en per persoon 11/2 tl 
Italiaanse kruiden, 1 tl zwarte balsamicoazijn en 
2 el water toe en breng op smaak met peper en zout. 
Laat 6 – 8 minuten inkoken op gemiddeld vuur tot 
er een dikke saus ontstaat. Roer regelmatig door 
(zie TIP).

TIP: Is de saus te dik? Voeg dan wat extra water toe.

3. Bakken
Verhit ondertussen de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur. Bak de rode-
uiringen en de champignons 6 – 8 minuten. Schep 
regelmatig om en breng op smaak met peper 
en zout. Leg ondertussen de platbroden op een 
bakplaat met bakpapier en bak 2 – 4 minuten in de 
oven (zie TIP).

TIP: Je bakt de platbroden even voor, zodat ze 
lekker krokant worden. Doe ze er niet te lang in, 
anders drogen ze uit.

4. Pizza's maken
Smeer de platbroden in met de tomatensaus. 
Verdeel het champignon-uimengsel en de 
buffelmozzarellastukjes over de pizza's en bestrooi 
met peper en zout.

5. Pizza's bakken
Bak de pizza's opnieuw op een bakplaat met 
bakpapier 5 – 7 minuten in de oven. Ris ondertussen 
de basilicumblaadjes van de takjes en snijd fijn.

6. Serveren
Bestrooi de pizza's met het verse basilicum en 
verdeel de rucola erover.

Eet smakelijk!

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

  
WEEK 8 | 2020



Aubergine  

Casarecce  Geraspte oude kaas  

Tomaat  

Passata  Knoflookteen  

Vers basilicumGemengde sla  

Voorraadkast items

 VEGGIE  45 min. • Eet binnen 5 dagen

VEGGIE

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

Aubergine uit de oven met casarecce 
met tomaat, oude kaas en salade



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

Benodigdheden
Pan met deksel, ovenschaal, kom, 
koekenpan, saladekom

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Passata (g) 150 300 400 600 700 900

Geraspte oude kaas* 
(g) 7)

40 75 100 125 175 200

Casarecce (g) 
1) 17) 20)

90 180 270 360 450 540

Veldsla, rucola en 
frisee* (g)

40 80 120 160 200 240

Vers basilicum* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

Zwarte 
balsamicoazijn (el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie 
(el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte balsamicoazijn 
(tl)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3228 /772 568 /136
Vetten (g) 33 6
 Waarvan verzadigd (g) 11,5 2
Koolhydraten (g) 88 15
 Waarvan suikers (g) 21,9 3,9
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 26 5
Zout (g) 1,4 0,2

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

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 220 graden. Snijd de 
aubergine in de lengte in plakken van ½ cm. 
Snijd de tomaat ook in plakken van ½ cm. Pers de 
knoflook of snijd fijn. 

2. Aubergine bakken
Besprenkel de aubergine met de helft van de 
olijfolie. Verhit een koekenpan op middelhoog 
vuur en bak de aubergine 4 – 5 minuten per kant. 
Bestrooi met peper en zout (zie TIP).

TIP: Heb je een grillpan? Dan kun je de 
aubergineplakken ook grillen in plaats van bakken. 
Zo krijg je mooie streepjes op de aubergine.

3. Saus maken
Meng ondertussen in een kom de tomatenpassata 
en knoflook met 1/2 el zwarte balsamicoazijn per 
persoon en 1 tl suiker per persoon tot een saus. 
Breng op smaak met peper en zout.

4. In de oven
Vet een ovenschaal in met de overige olijfolie. 
Schenk een laagje saus in de ovenschaal. Bedek 
de saus met plakken aubergine. Verdeel hier 
vervolgens een laag tomaat over. Herhaal tot alle 
ingrediënten gebruikt zijn en eindig met een laag 
saus. Bestrooi met de geraspte oude kaas en bak 
de aubergineschotel 20 – 25 minuten in de oven.

5. Salade maken
Breng ondertussen ruim water aan de kook in een 
pan met deksel en kook de casarecce, afgedekt, 
10 – 12 minuten. Giet daarna af en meng met 
extra olijfolie naar smaak. Maak ondertussen in 
een saladekom een dressing van de extra vierge 
olijfolie, de witte balsamicoazijn, peper en zout. 
Meng met de veldsla, rucola & frisee. Snijd de verse 
basilicumblaadjes in fijne reepjes.

6. Serveren
Verdeel de casarecce over de borden en schep de 
aubergine uit de oven erop. Garneer met het verse 
basilicum. Serveer met de salade (zie TIP).

WEETJE: Wist je dat groenteconserven ongeveer 
evenveel voedingsstoffen bevatten als verse 
groenten? Daarmee bevat dit gerecht meer dan 
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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Knoflookteen  

Kokosmelk  Koolvishaasje  

Broccoli  

Groene currypasta  Vadouvan  

LimoenBrede rijstnoedels  

Voorraadkast items

25 min. • Eet binnen 5 dagen

      

Visbouillon, suiker, zonnebloemolie, peper 
en zout

Milde viscurry 
met rijstnoedels en broccoli



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

Benodigdheden
Keukenpapier, grote hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Broccoli* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Vadouvan (tl) 10) 1 2 3 4 5 6

Groene currypasta* 
(g) 7) 19) 22)

25 50 75 100 125 150

Koolvishaasje* (g) 4) 100 200 300 400 500 600

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

Brede rijstnoedels (g) 50 100 150 200 250 300

Limoen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Zelf toevoegen
Visbouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500

Suiker (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2632 /629 354 /85
Vetten (g) 32 4
 Waarvan verzadigd (g) 14,8 2
Koolhydraten (g) 51 7
 Waarvan suikers (g) 5,9 0,8
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 3,2 0,4

Allergenen:
4) Vis 7) Melk/Lactose 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
26) Zwaveldioxide en sulfiet

1. Snijden
Bereid de bouillon. Pers de knoflook of snijd fijn. 
Snijd de bloem van de broccoli in zeer kleine roosjes 
en de steel in kleine blokjes.

2. Currybasis maken
Verhit de zonnebloemolie in een grote hapjespan 
met deksel op middelmatig vuur. Voeg de knoflook, 
1 tl vadouvan per persoon en de currypasta 
toe. Bak 2 – 3 minuten. Dep ondertussen de 
koolvishaasjes droog met keukenpapier en snijd 
in gelijke stukken van circa 2 bij 2 cm. Breng de 
koolvishaasjes op smaak met peper en zout.

3. Koolvishaasjes bakken
Schuif de kruiden naar één kant van de pan en 
leg de stukjes koolvis aan de andere kant van 
de hapjespan. Bak 2 minuten per kant. Schep de 
koolvis uit de pan en bewaar apart.

4. Curry maken
Voeg de bouillon, kokosmelk, suiker en broccoli 
toe aan de hapjespan en laat, afgedekt, 5 minuten 
stoven. De broccoli hoeft nog niet gaar te zijn.

5. Rijstnoedels koken
Haal het deksel van de pan en voeg de rijstnoedels 
toe. Kook, onafgedekt, 4 – 6 minuten en breng op 
smaak met peper en zout (let op: op de verpakking 
van de noedels staat een andere bereidingswijze – 
houd die niet aan, maar volg onze instructies!). Snijd 
ondertussen de limoen in parten.

TIP: Let op: de glasnoedels nemen flink veel vocht 
op. Je gebruikt daarom niet alle noedels. Wil je meer 
noedels gebruiken? Kook ze dan in een aparte pan 
met water voordat je ze toevoegt aan het gerecht.

6. Serveren
Schep de vis terug in de curry, verwarm kort en 
verdeel de curry over de borden. Knijp een partje 
limoen erover uit en serveer het andere partje 
aan tafel.

WEETJE: Wist je dat je met de 200 g broccoli die je 
per persoon in dit gerecht gebruikt meer vitamine 
C binnenkrijgt dan de dagelijkse aanbeveling? Ook 
bevat het de helft van je dagelijkse behoefte aan 
foliumzuur. Deze vitamine is nodig voor een fit en 
energiek gevoel.

Eet smakelijk!

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

Vers basilicum  Feta  

Rode paprika  

Conchiglie  Tomaat  

VeldslaRode pesto  

Voorraadkast items

Conchiglie met rode pesto en feta 
met rode paprika, veldsla en vers basilicum

 QUICK & EASY  20 min. • Eet binnen 5 dagen

Extra vierge olijfolie, olijfolie, zwarte 
balsamicoazijn, peper en zout

QUICK & 
EASY



1. Snijden en koken
• Kook ruim water in een pan met deksel voor de conchiglie.

• Snipper de sjalot en snijd de rode paprika en tomaat in blokjes.
Kook de conchiglie, afgedekt, 14 – 16 minuten in de pan met deksel.

• Giet daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

2. Groenten bakken
• Verhit ondertussen de olijfolie in een wok of hapjespan en fruit de 

sjalot 2 minuten op middellaag vuur.

• Voeg de paprika en tomaat toe en roerbak 5 – 6 minuten. Breng op 
smaak met peper en zout.

• Snijd ondertussen de feta in blokjes van ½ cm en scheur de 
blaadjes basilicum klein.

3. Pasta en salade mengen
• Voeg de conchiglie en de rode pesto toe aan de wok of hapjespan 

en verhit 1 minuut. Maak in een saladekom een dressing van de 
zwarte balsamicoazijn en de extra vierge olijfolie. Breng op smaak 
met peper en zout. 

• Meng de veldsla door de dressing.

4. Serveren
• Verdeel de veldsla en de conchiglie over de borden. Garneer het 

gerecht met de feta en het basilicum.

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, saladekom, wok of hapjespan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Rode paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

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

Feta* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

Vers basilicum* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

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

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

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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) 3634 /869 758 /181
Vetten (g) 49 10
 Waarvan verzadigd (g) 11,6 2,4
Koolhydraten (g) 80 17
 Waarvan suikers (g) 12,5 2,6
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 23 5
Zout (g) 2,1 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 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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Knoflookteen  

Volkoren puntje  Spekblokjes  

Courgette  

Verse dille  Prei  

Volle yoghurtGroene pesto  

Voorraadkast items

Courgette-preisoep met spekjes 
met groene pesto en verse dille

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

Groentebouillon, olijfolie, peper en zout

QUICK & 
EASY



1. Snijden
• Bereid de bouillon en verwarm de oven op 200 graden. 

• Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de courgette in blokjes en de 
prei in ringen. Hak de dille grof. 

• Verhit de olijfolie in een soeppan op middelmatig vuur. Voeg de 
knoflook, prei en courgette toe en bak 6 – 8 minuten.

TIP: Let je op je zout-inname? Gebruik dan 1/3 bouillonblokje per 
persoon voor 250 ml water en iets minder spekblokjes en pesto. De 
overige spekblokjes en pesto zijn lekker in een lunchsalade of op een 
boterham de volgende dag.

2. Spekjes bakken
• Voeg de bouillon toe aan de soeppan, verlaag het vuur en laat de 

soep 5 – 6 minuten zachtjes koken. 

• Verhit ondertussen een koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
spekblokjes 8 – 10 minuten, of tot ze knapperig zijn.

3. Soep pureren
• Bak de volkoren puntjes 3 – 4 minuten in de voorverwarmde oven. 

• Pureer ondertussen de prei en courgette tot een gladde soep met 
een staafmixer. Voeg eventueel meer bouillon of water toe als je de 
soep te dik vindt. Roer vervolgens de groene pesto door de soep.

WEETJE: Wist je dat de meeste vitaminen en mineralen in het groene 
deel van de prei zitten? Niet weggooien dus! Het bevat veel vitamine 
B6, belangrijk voor je spieren én goed voor je immuunsysteem

4. Serveren
• Verdeel de courgette-preisoep over de borden en garneer met de 

yoghurt, de spekblokjes en de dille. 

• Serveer met het volkoren puntje.

WEETJE: Wist je dat het volkoren puntje, in vergelijking met een 
wit puntje, 3 keer meer vezels en magnesium bevat en 2 keer zoveel 
vitamine B6, B11 en kalium? Daarnaast zorgen volkoren granen voor 
een langer verzadigd gevoel en een stabieler energieniveau.

Eet smakelijk!

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

Benodigdheden
Koekenpan, staafmixer, soeppan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Prei* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse dille* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Spekblokjes* (g) 50 100 150 200 250 300

Volkoren puntje (st) 
1) 6) 11) 17) 21) 22)

1 2 3 4 5 6

Groene pesto* (g) 7) 8) 25 50 75 100 125 150

Volle yoghurt* (g) 7) 19) 22) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) (ml) 250 500 750 1000 1250 1500

Olijfolie* (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2638 /631 380 /91
Vetten (g) 43 6
 Waarvan verzadigd (g) 12,6 1,8
Koolhydraten (g) 35 5
 Waarvan suikers (g) 15,1 2,2
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 22 3
Zout (g) 5,1 0,7

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 6) Soja 7) Melk/Lactose 8) Noten 11) Sesamzaad  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 21) Melk/lactose) 22) Noten

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

Ontbijtspek  Rode ui  

Wit rozenbroodje  

Cherrytomaten  Little gem  

MayonaiseKappertjes 
en augurken  

Vrije-uitloopei  Kalfsburger  

Voorraadkast items

 PREMIUM  40 min. • Eet binnen 5 dagen

PREMIUM

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

Burger deluxe met roseval aardappelen 
een burger van kalfsvlees met gebakken ei en spek



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

Benodigdheden
Koekenpan, saladekom, bakplaat met bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

250 500 750 1000 1250 1500

Wit rozenbroodje (st) 
1) 17) 20) 21) 22) 25)

1 2 3 4 5 6

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

Cherrytomaten (g) 60 125 180 225 305 350

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ontbijtspek* (g) 25 50 75 100 125 150

Kalfsburger* (st) 1 2 3 4 5 6

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

Kappertjes en 
augurken* (bakje)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Mayonaise* (el) 
3) 10) 19) 22)

1 2 3 4 5 6

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

Honing (el) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Mosterd (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Extra vierge olijfolie 
(el)

1 2 3 4 5 6

Wittewijnazijn (el) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 4866 /1163 591 /141
Vetten (g) 60 7
 Waarvan verzadigd (g) 14,1 1,7
Koolhydraten (g) 106 13
 Waarvan suikers (g) 11,0 1,3
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 43 5
Zout (g) 2,5 0,3

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
21) Melk/Lactose 22) Noten 25) Sesamzaad

1. Aardappelen bakken
Verhit de oven op 200 graden. Was de aardappelen 
grondig en snijd in parten. Verdeel ze over een 
bakplaat met bakpapier, meng met de helft van 
de olijfolie en breng op smaak met peper en zout. 
Bak 30 – 35 minuten in de oven. Besprenkel het 
rozenbroodje met wat water en bak ze de laatste 
6 – 8 minuten mee.

TIP: Wij hebben dit gerecht gemaakt met een 
heteluchtoven. Heb je een combimagnetron of 
een minder sterke oven? Bak de aardappelen dan 
ongeveer 10 minuten langer, of tot ze gaar zijn.

2. Snijden en spek bakken
Snijd ondertussen de little gem (zie TIP) grof, 
halveer de cherrytomaten en snijd de rode ui in 
halve ringen. Verhit een koekenpan op middelhoog 
vuur en bak het ontbijtspek, zonder olie, in 3 – 
5 minuten krokant. Haal uit de pan en bewaar 
apart. Breek de helft van het ontbijtspek in kleinere 
stukken (deze meng je later met de sla).

TIP: Je kunt ook een beetje van de little gem 
overlaten voor op de burger als je dat lekker vindt.

3. Dressing maken
Meng in een saladekom de honing, mosterd, extra 
vierge olijfolie en wittewijnazijn tot een dressing. 
Breng op smaak met peper en zout.

4. Burger en ei bakken
Verhit de roomboter in een andere koekenpan en 
bak de rode ui 2 minuten op middelmatig vuur. 
Voeg de kalfsburger toe en bak deze 4 – 5 minuten 
per kant. Verhit ondertussen de overige olijfolie 
in de koekenpan van het ontbijtspek en bak per 
persoon 1 spiegelei.

TIP: Je bakt de burgers rosé. Houd je meer van 
doorbakken? Bak de burgers dan langer.

5. Salade mengen
Voeg de little gem, de cherrytomaten, het 
ontbijtspek, de kappertjes en augurken toe aan de 
saladekom en meng goed.

6. Serveren
Snijd de rozenbroodjes open. Leg de kalfsburger 
en de uien erop. Leg hier het gebakken ei en het 
overige ontbijtspek op. Serveer de burgers met de 
aardappelen, de mayonaise en de 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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Krieltjes  

Prei  Wortel  

Knoflookteen  

Venkel  Sjalot  

Citroen

Verse kervel  Vismelange  

Slagroom  Witte wijn  

Voorraadkast items

 PREMIUM  40 min. • Eet binnen 3 dagen

PREMIUM

Olijfolie, roomboter, visbouillonblokje, 
peper en zout

Luxe vispannetje met room en witte wijn 
met venkel en gebakken krieltjes



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

Benodigdheden
Bakplaat met bakpapier, soeppan, dunschiller

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Venkel* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Wortel* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Prei* (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Witte wijn* (ml) 
12) 17) 21)

150 300 450 600 750 900

Slagroom* (ml) 100 200 250 400 500 600

Vismelange: zalm, 
kabeljauw en koolvis* 
(g) 4)

130 260 390 520 650 780

Verse kervel* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

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

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Visbouillonblokje (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2914 /697 283 /68
Vetten (g) 32 3
 Waarvan verzadigd (g) 11,4 1,1
Koolhydraten (g) 62 6
 Waarvan suikers (g) 13,1 1,3
Vezels (g) 13 1
Eiwit (g) 33 3
Zout (g) 3,2 0,3

Allergenen:
4) Vis 12) Zwaveldioxide en sulfiet  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 21) Melk/lactose

1. Krieltjes bakken
Verwarm de oven voor op 200 graden. Maak 
de krieltjes schoon en halveer ze. Verdeel de 
krieltjes over een bakplaat met bakpapier, meng 
met de olijfolie en breng op smaak met peper en 
zout. Bak de krieltjes 30 – 35 minuten in de oven. 
Schep halverwege om.

2. Groenten snijden
Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn. Snipper 
de sjalot. Halveer de venkel, snijd in kwarten en 
verwijder de harde kern. Snijd de venkel in kleine 
blokjes. Snijd het eventuele venkelloof fijn en houd 
apart. Schil de wortel met een dunschiller en snijd 
de wortel in kleine blokjes. Snijd de prei in de lengte 
in vieren en snijd fijn.

3. Groenten bakken
Verhit de roomboter in een soeppan op middelmatig 
vuur. Bak de sjalot en de knoflook 2 – 3 minuten. 
Voeg de venkel, de prei en de wortel toe en roerbak 
6 – 8 minuten. Breng op smaak met peper en zout.

4. Groenten koken
Blus de groenten af met de witte wijn, breng aan 
de kook en laat ongeveer 4 minuten kort koken tot 
de alcohol vervlogen is (zie TIP). Schenk 125 ml 
water per persoon en de slagroom erbij, verkruimel 
het visbouillonblokje erboven en laat 10 minuten 
zachtjes koken. Kook eventueel iets langer wanneer 
je de stoof nog te dun vindt.

TIP: Eet je dit gerecht met kinderen? Vervang de 
witte wijn door visbouillon. Voor de hoeveelheid kun 
je hetzelfde aantal milliliters aanhouden.

5. Vispannetje afmaken
Snijd ondertussen de kervel fijn en snijd de citroen 
in parten. Voeg vlak voor serveren (zie TIP) de 
vismelange toe aan de pan en breng eventueel nog 
verder op smaak met peper en zout.

TIP: Let op: de visblokjes zijn klein en daardoor heel 
snel gaar. Schep ze dus echt pas in de pan wanneer 
je aan tafel gaat, anders vallen ze uit elkaar.

6. Serveren
Schep de krieltjes in het vispannetje of serveer 
apart. Garneer het vispannetje met de kervel en het 
eventuele venkelloof. Knijp de citroenpartjes er naar 
smaak overheen.

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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Prei  

Warmgerookte 
zalmsnippers  

Kruidenroomkaas  

Ui  

Tomaat  Spaghetti  

Verse bieslook

Voorraadkast items

45 min. • Eet binnen 3 dagen

Visbouillon, roomboter, zwarte 
balsamicoazijn, peper en zout

Spaghetti met warmgerookte zalm en prei-roomsaus 
met tomaat uit de oven en verse bieslook



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

Benodigdheden
Ovenschaal, hapjespan met deksel, pan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse bieslook* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Prei* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ui (st) 1 2 3 4 5 6

Spaghetti (g) 
1) 17) 20)

90 180 270 360 450 540

Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Kruidenroomkaas* 
(g) 7)

40 80 120 160 200 240

Warmgerookte 
zalmsnippers* (g) 4)

80 160 240 320 400 480

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

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Zwarte 
balsamicoazijn (tl)

1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3504 /838 475 /114
Vetten (g) 39 5
 Waarvan verzadigd (g) 19,2 2,6
Koolhydraten (g) 81 11
 Waarvan suikers (g) 16,7 2,3
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 3,7 0,5

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 4) Vis 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

1. Snijden en koken
Verwarm de oven voor op 200 graden. Breng ruim 
water aan de kook in een pan met deksel voor de 
spaghetti. Snijd de bieslook fijn, de prei in ringen 
en de ui in halve ringen. Bereid de bouillon. Kook de 
spaghetti, afgedekt, 10 – 12 minuten in de pan met 
deksel. Giet daarna af.

2. Koken en bakken
Verhit ondertussen 1 el roomboter per persoon in 
een hapjespan met deksel op middelhoog vuur. 
Bak de prei en ui 6 – 8 minuten. Voeg dan 200 ml 
visbouillon per persoon toe, zet het vuur laag en 
laat de de prei en ui, afgedekt, 10 minuten zachtjes 
stoven. Haal daarna het deksel van de pan en laat 
nog 5 – 7 minuten zachtjes stoven.

3. Tomaat snijden en roosteren
Snijd ondertussen de tomaat in tweeën en leg de 
twee helften met de gesneden kant naar boven op 
een bakplaat met bakpapier. Breng op smaak met 
peper en zout en bak de tomaat 12 – 16 minuten in 
de oven. Haal uit de oven en besprenkel meteen met 
1 tl zwarte balsamicoazijn per persoon.

4. Saus maken
Voeg de kruidenroomkaas toe aan de prei en ui, 
roer goed door de groenten en laat nog 5 minuten 
zachtjes doorstoven.

5. Mengen
Roer de spaghetti en de zalmsnippers door 
de prei-roomsaus, meng goed en verhit nog 
1 – 2 minuten.

6. Serveren
Verdeel de spaghetti over de borden. Leg de 
tomaat ernaast en garneer met de bieslook.

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   

Nootmuskaat  Appel  

Wortel  

Gedroogde tijm  Kruimige aardappelen  

Vrije-uitloopeiVarkensworst met 
Chimay-kaas en 
gesmoorde ajuin  

Voorraadkast items

45 min. • Eet binnen 5 dagen

Groentebouillon, roomboter, wittewijnazijn, 
mosterd, melk, peper en zout

Wortelstoemp met Chimayworst van Brandt & Levie 
met zelfgemaakte appelmoes



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

Benodigdheden
Pan met deksel, steelpan, rasp, aardappelstamper, 
koekenpan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Wortel* (st) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Kruimige aardappelen 
(g)

250 500 750 1000 1250 1500

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6

Varkensworst met 
Chimay-kaas en 
gesmoorde ajuin* 
(st) 7)

1 2 3 4 5 6

Appel (st) 1 2 3 4 5 6

Nootmuskaat (bol) 1 1 1 1 2 2

Vrije-uitloopei* (st) 3) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 150 300 450 600 750 900

Roomboter (el) 1¼ 2½ 3¾ 5 6¼ 7½

Wittewijnazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mosterd (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Melk scheutje

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3707 /886 369 /88
Vetten (g) 47 5
 Waarvan verzadigd (g) 21,7 2,2
Koolhydraten (g) 86 9
 Waarvan suikers (g) 32 3,2
Vezels (g) 15 2
Eiwit (g) 23 2
Zout (g) 3,8 0,4

Allergenen:
3) Eieren 7) Melk/lactose  

1. Voorbereiden
Bereid de bouillon. Snipper de ui. Schil de wortel en 
snijd de wortel in schijfjes van 1/2 cm dik. Was of schil 
de aardappelen en snijd ze in grove stukken. Breng 
in een pan met deksel ruim water met een snuf zout 
aan de kook voor de aardappelen.

TIP: Dit gerecht bevat veel calorieën. Let jij op je 
calorie-inname? Laat de boter dan uit de stamppot 
en voeg een extra scheutje melk of kookvocht van de 
aardappelen toe om het smeuïg te maken. Je kunt 
ook 1 worst over 2 personen verdelen. Overgebleven 
worst is heerlijk op een boterham de volgende dag.

2. Peen stoven
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een pan met 
deksel op middelhoog vuur. Voeg de ui toe en bak 
1 – 2 minuten. Voeg de wortel en 1 tl gedroogde tijm 
per persoon toe en bak 2 – 3 minuten. Blus af met 
per persoon 1/2 el wittewijnazijn, 1/2 tl mosterd en de 
bouillon. Breng aan de kook en verlaag het vuur. 
Laat 25 – 30 minuten, afgedekt, zachtjes pruttelen. 
Haal de laatste 5 minuten het deksel van de pan.

3. Worsten bakken
Kook de aardappelen 12 – 15 minuten in de pan 
met deksel. Giet af en laat zonder deksel uitstomen. 
Verhit 1/4 el roomboter per persoon in een 
koekenpan met deksel op middelhoog vuur en bak 
de worsten in 2 – 3 minuten rondom bruin. Verlaag 
het vuur, dek de pan af en bak nog 8 – 10 minuten. 
Draai af en toe om.

4. Prakken en raspen
Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd in 
kleine blokjes. Voeg de appelblokjes en 3 el water 
per persoon toe aan een steelpan met deksel. Breng 
afgedekt aan de kook en laat 8 – 10 minuten op laag 
vuur koken. Roer goed door en prak dan grof met 
een vork (zie TIP). Rasp ondertussen met een fijne 
rasp een mespuntje nootmuskaat per persoon.

TIP: Vind je de appelmoes wat te zuur? Voeg dan 
1/2 tl honing per persoon toe aan de appelmoes.

5. Puree maken
Stamp de aardappelen tot een puree met 
een aardappelstamper. Voeg per persoon 1/2 el 
roomboter, 1/2 ei en een scheutje melk toe om het 
smeuïg te maken. Breng op smaak met peper, zout 
en een snuf nootmuskaat. Roer dan de gestoofde 
peen door de puree (zie TIP).

TIP: Giet eventueel het water van de peen eerst af. 

6. Serveren
Serveer de worst met wortelstoemp en appelmoes.

TIP: Dit gerecht bevat ruim 250 g groente. Dat 
komt voornamelijk door de wortel. Deze is rijk aan 
vitamine A, een vitamine die nodig is voor een sterke 
weerstand en gezonde ogen. Daarnaast bevat dit 
gerecht bijna 50% van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid vezels.

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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Halfkruimige 
aardappelen  

Achterham  Varkensfilet  

Knoflookteen  

Broccoli  Verse krulpeterselie 
& bieslook  

Zure room

Voorraadkast items

 BALANS  30 min. • Eet binnen 5 dagen

BALANS

Roomboter, olijfolie, mosterd, peper en zout

Varkensfilet met broccoli en kruidenboter 
met gekookte aardappel en zure room



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, aluminiumfolie

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

250 500 750 1000 1250 1500

Knoflookteen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse krulpeterselie & 
bieslook* (g)

5 10 15 20 25 30

Broccoli* (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Varkensfilet* (st) 1 2 3 4 5 6

Achterham* (g) 15 30 45 60 75 90

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

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

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mosterd (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2579 /617 386 /92
Vetten (g) 26 4
 Waarvan verzadigd (g) 11,7 1,8
Koolhydraten (g) 51 8
 Waarvan suikers (g) 3,9 0,6
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 38 6
Zout (g) 0,5 0,1

Allergenen:
7) Melk/Lactose  

1. Aardappelen koken
Haal de roomboter uit de koelkast zodat deze 
op temperatuur kan komen. Breng ruim water 
aan de kook in een pan met deksel. Was of schil 
de aardappelen en snijd in grove stukken. Voeg 
de aardappelen toe en kook, afgedekt, in 
12 – 15 minuten gaar. Giet af en laat uitstomen 
zonder deksel. Breng op smaak met peper en zout.

2. Knoflook-kruidenboter maken
Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de 
krulpeterselie en de bieslook fijn. Meng de 
knoflook en verse kruiden met de roomboter en 
breng op smaak met peper en zout. Het is niet erg 
als de roomboter nog niet zacht is: je mengt deze 
later met de warme broccoli.

3. Broccoli bereiden
Breng ruim water met een snuf zout aan de kook in 
een pan met deksel voor de broccoli. Snijd de bloem 
van de broccoli in roosjes en de steel in blokjes. 
Kook de broccoli, afgedekt, in 4 – 6 minuten gaar. 
Giet af en schep meteen de kruidenboter erdoor, 
zodat die kan smelten.

WEETJE: Wist je dat broccoli rijk is aan ijzer en 
kalium? Dit gerecht bevat wel 250 g broccoli en 
bevat daardoor meer vitamine C dan de dagelijks 
aanbevolen hoeveelheid.

4. Varkensfilet met ham bakken
Omwikkel de varkensfilet met de ham. Verhit de 
olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog vuur 
en bak de filet 1 – 3 minuten per kant. Haal uit de 
pan en bewaar onder aluminiumfolie tot serveren.

5. Jus maken
Schenk een scheutje water en 1/2 el mosterd per 
persoon bij het achtergebleven bakvet in de 
koekenpan en verhit. Roer glad tot er een egale jus 
ontstaat. Breng op smaak met peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de gekookte aardappelen over de borden 
en schenk de jus erover. Leg de varkensfilet 
met ham ernaast en serveer met de broccoli in 
kruidenboter. Garneer met de zure room.

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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Runderlende  

Kastanjechampignons  Verse rozemarijn  

Italiaanse kruiden  

Knoflookteen  Vastkokende 
aardappelen  

SpekblokjesSlagroom  

Wortel  Sperziebonen  

Voorraadkast items

 BOURGONDISCH  60 min. • Eet binnen 5 dagen

BOURGONDISCH

Roomboter, wittewijnazijn, 
runderbouillonblokje, mosterd, peper 
en zout

Runderlende met champignonroomsaus 
met aardappelen uit de oven, wortelcrème en boontjes met spek



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, koekenpan, kleine 
kom, staafmixer

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Runderlende* (g) 150 300 450 600 750 900

Italiaanse kruiden (tl) 1 2 3 4 5 6

Vastkokende 
aardappelen (g)

300 600 900 1200 1500 1800

Knoflookteen (st) 3 6 9 12 15 18

Verse rozemarijn* 
(takjes)

1 1 2 2 3 3

Kastanjechampignons* 
(g)

125 250 375 500 625 750

Sperziebonen* (g) 100 200 300 400 500 600

Wortel* (g) 200 400 600 800 1000 1200

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

Spekblokjes* (g) 25 50 75 100 125 150

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

Wittewijnazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Runderbouillonblokje 
(st)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 5544 /1325 549 /131
Vetten (g) 84 8
 Waarvan verzadigd (g) 45,7 4,5
Koolhydraten (g) 79 8
 Waarvan suikers (g) 10 1
Vezels (g) 16 2
Eiwit (g) 54 5
Zout (g) 2,7 0,3

Allergenen:
7) Melk/Lactose  

1. Voorbereiden
Haal de runderlende uit de koelkast, dep hem 
droog en wrijf in met peper, zout en de Italiaanse 
kruiden. Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Breng water met een flinke snuf zout aan de kook 
in een pan met deksel voor de aardappelen. Schil 
de aardappelen en snijd in grove stukken. Kook de 
aardappelen 6 – 8 minuten in de pan met deksel. 
Giet daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

2. Aardappelen bakken
Pers de knoflook of snijd fijn. Ris de blaadjes 
rozemarijn van het takje en snijd fijn. Maak in een 
kleine kom een kruidenboter van 1 el roomboter per 
persoon, de rozemarijn, de helft van de knoflook, 
peper en zout. Meng de kruidenboter door de 
gekookte aardappelen. Verdeel de aardappelen over 
een ovenschaal en bak 20 – 25 minuten in de oven. 
Snijd de champignons in plakjes.

3. Runderlende bereiden
Verhit ondertussen 1 el roomboter per persoon in 
een koekenpan op hoog vuur. Leg de runderlende 
op de vetkant in de pan en bak 2 minuten. Bak de 
runderlende vervolgens in 2 minuten rondom bruin. 
Haal de runderlende daarna uit de pan, leg in een 
ovenschaal en bak deze – afhankelijk van de grootte 
en dikte – in 8 – 12 minuten rosé in de oven. Bewaar 
de koekenpan met bakvet.

TIP: Hoe lang de runderlende moet bakken is 
afhankelijk van de dikte van het stuk vlees. Heb je 
een dik stuk vlees, dan kan het zijn dat hij wat langer 
in de oven moet.

4. Saus maken
Breng water aan de kook in 2 pannen met deksel. 
Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen 
en halveer ze. Snijd de wortel in kleine blokjes. 
Kook de sperziebonen in 6 – 8 minuten gaar. 
Kook de wortelblokjes 10 – 12 minuten. Giet 
beide af en bewaar een beetje kookvocht. Bak de 
champignons en de overige knoflook 4 – 6 minuten 
in de koekenpan van de runderlende. Voeg per 
persoon 75 ml slagroom en ½ el wittewijnazijn toe 
en verkruimel het runderbouillonblokje boven de 
saus. Meng goed. Laat de saus op laag vuur inkoken 
tot serveren.

5. Groenten afmaken
Verhit een andere koekenpan zonder olie op 
middelhoog vuur en bak de spekjes 6 – 8 minuten. 
Voeg dan de sperziebonen toe en bak nog 
2 – 3 minuten. Pureer ondertussen in een maatbeker 
de wortel samen met de rest van de slagroom en 
de mosterd tot een crème met een staafmixer. Breng 
op smaak met peper en zout. Gebruik eventueel wat 
van het kookvocht om het wat smeuïger te maken.

6. Serveren
Leg op elk bord een paar plakken van de 
runderlende en schep de wortelcrème er naast. 
Serveer de aardappelen en sperziebonen in 
mooie schalen. Doe de saus in een kommetje, zodat 
iedereen deze naar wens kan opscheppen.

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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Halfkruimige 
aardappelen  

Achterham  Varkensfilet  

Knoflookteen  

Broccoli  Verse krulpeterselie 
& bieslook  

Zure room

Voorraadkast items

   HELLOEXTRA  30 min. • Eet binnen 5 dagen

HELLO
EXTRA

Roomboter, olijfolie, mosterd, peper en zout

Varkensfilet met kruidenboter-broccoli 
met gekookte aardappel met zure room



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, aluminiumfolie

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

250 500 750 1000 1250 1500

Knoflookteen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse krulpeterselie & 
bieslook* (g)

5 10 15 20 25 30

Broccoli* (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Varkensfilet* (st) 2 4 6 8 10 12

Achterham* (g) 30 60 90 120 150 180

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

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

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mosterd (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3115 /745 398 /95
Vetten (g) 29 4
 Waarvan verzadigd (g) 13 1,7
Koolhydraten (g) 52 7
 Waarvan suikers (g) 4 0,5
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 62 8
Zout (g) 1 0,1

Allergenen:
7) Melk/Lactose  

1. Aardappelen koken.
Haal de roomboter uit de koelkast zodat deze op 
temperatuur kan komen. Breng ruim water aan 
de kook in een pan met deksel. Was of schil de 
aardappelen en snijd in grove stukken. Voeg de 
aardappelen toe en kook in 12 – 15 minuten gaar. 
Giet af en laat uitstomen zonder deksel. Breng op 
smaak met peper en zout.

2. Knoflook-kruidenboter maken
Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de 
krulpeterselie en de bieslook fijn. Meng de 
knoflook en verse kruiden met de roomboter en 
breng op smaak met peper en zout. Het is niet erg 
als de roomboter nog niet zacht is, je mengt deze 
later met de warme broccoli.

3. Kruidenboter-broccoli 
bereiden
Breng ruim water met een snuf zout aan de kook in 
een pan met deksel voor de broccoli. Snijd de bloem 
van de broccoli in roosjes en de steel in blokjes. 
Kook de broccoli 4 – 6 minuten. Giet af en schep de 
kruidenboter erdoor. Doe dit nu de broccoli warm is, 
dan zal de kruidenboter er mooi omheen smelten.

TIP: De 250 g broccoli in dit gerecht bevat 
meer vitamine C dan de dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid. En niet alleen dat, broccoli is ook rijk 
aan ijzer en kalium. Kalium helpt bij het behouden 
van een gezonde bloeddruk. 

4. Varkensfilet met ham bakken
Omwikkel de varkensfilet met de ham. Verhit de 
olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog vuur 
en bak de filets 1 – 3 minuten per kant. Haal uit de 
pan en bewaar onder aluminiumfolie tot serveren.

5. Jus maken
Schenk een scheutje water en 1/2 el mosterd per 
persoon bij het achtergebleven bakvet in de 
koekenpan en verhit tot een egale jus. Breng op 
smaak met peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de gekookte aardappelen over de borden en 
schenk de jus erover. Leg de varkensfilet met ham 
ernaast en serveer met de broccoli in kruidenboter 
en de zure room.

Eet smakelijk!

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

Spinazie  Nootmuskaat  

Sjalot  

Tomaat  Knoflookteen  

Duitse biefstuk

Vrije-uitloopei  Geraspte belegen kaas  

Crème fraîche  Gedroogde tijm  

Voorraadkast items

 HELLOEXTRA  40 min. • Eet binnen 5 dagen

HELLO
EXTRA

Olijfolie, roomboter, peper en zout

Romige spinaziegratin met spiegelei 
met gebakken aardappeltjes en Duitse biefstuk



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

Benodigdheden
Ovenschaal, koekenpan, rasp, hapjespan met 
deksel, wok of hapjespan, vergiet

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

250 500 750 1000 1250 1500

Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Nootmuskaat (bol) 1 1 1 1 2 2

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

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6

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

Geraspte belegen 
kaas* (g) 7)

25 50 75 100 125 150

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

Duitse biefstuk* (st) 1 2 3 4 5 6

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

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 4171 /997 483 /115
Vetten (g) 58 7
 Waarvan verzadigd (g) 24 2,8
Koolhydraten (g) 59 7
 Waarvan suikers (g) 6,9 0,8
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 53 6
Zout (g) 1,1 0,1

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

1. Aardappelen bakken
Verwarm de oven voor op 210 graden. Schil de 
aardappelen of was ze grondig en snijd in dunne 
parten. Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
30 – 35 minuten, afgedekt, op middelhoog vuur. 
Haal na 20 minuten de deksel van de pan. Roer 
regelmatig door en breng op smaak met peper en 
zout. Snipper ondertussen de sjalot en pers de 
knoflook of snijd fijn.

2. Spinazie bereiden
Snijd de tomaat in blokjes. Rasp met een fijne rasp 
een stukje van de bol nootmuskaat. Verhit 1/2 el 
olijfolie per persoon in een wok of hapjespan en 
fruit de sjalot en de knoflook 2 – 3 minuten. Voeg 
de spinazie toe en roerbak 3 – 4 minuten, of tot 
deze geslonken is. Laat de spinazie uitlekken in een 
vergiet. Druk goed aan, zodat het meeste vocht uit 
de spinazie lekt (zie TIP).

TIP: Het is belangrijk dat je het vocht goed uit de 
spinazie drukt, anders blijft de gratin te nat.

3. Op smaak brengen
Zet de wok of hapjespan weer op het vuur en 
voeg de tomaat en gedroogde tijm toe. Bak nog 
1 minuut. Zet het vuur middellaag, voeg de crème 
fraîche en de uitgelekte spinazie toe aan de wok 
of hapjespan en roerbak nog 1 minuut. Breng 
op smaak met de nootmuskaat, peper en zout 
(zie TIP).

TIP: Nootmuskaat heeft een vrij uitgesproken 
smaak. Voeg dus niet te veel in een keer toe, maar 
proef tussendoor goed.

4. Gratin bakken
Doe het spinaziemengsel in een kleine ovenschaal. 
Bestrooi met de geraspte belegen kaas en bak 
10 – 15 minuten in de oven.

5. Biefstuk en spiegelei bakken
Verhit ondertussen 1/2 el roomboter per persoon 
in een koekenpan en bak 1 spiegelei per persoon. 
Breng op smaak met peper en zout. Verhit 1/2 el 
olijfolie per persoon in een andere koekenpan en 
bak de Duitse biefstuk 2 – 4 minuten per kant. 
Breng op smaak met peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de aardappelen over de borden en leg het 
spiegelei erop. Serveer met de spinaziegratin en de 
Duitse biefstuk.

WEETJE: Wist je dat de 200 g spinazie per persoon 
die je in dit gerecht gebruikt meer calcium bevat 
dan 1 beker melk? Samen met de kaas en overige 
ingrediënten krijg je met dit gerecht al de helft van je 
dagelijkse behoefte aan calcium binnen.

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  

Sojasaus  Gomasio  

Verse gember  

Zoete Aziatische saus  Limoen  

Verse udonnoedels  Verse koriander  

Rode ui  Pruimtomaat  

Rode peperGezouten pinda's  

Komkommer  Vegetarische 
runderstukjes  

Voorraadkast items

Thaise salade met vegetarische runderpuntjes 
met tomaat, komkommer en koriander

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

Zonnebloemolie, suiker

QUICK & 
EASY



1. Voorbereiden
• Pers de knoflook of snijd fijn. Rasp de gember met een fijne rasp. 

Snijd per persoon 2 partjes van de limoen. 

• Meng in een kom de zoete Aziatische saus, gomasio, sojasaus,  
gember en de knoflook met 1/2 tl suiker per persoon. Pers er 1 partje 
limoen per persoon boven uit en meng goed. 

• Meng 2/3 van dit mengsel met de vegetarische runderstukjes en 
laat marineren terwijl je de groenten snijdt.

TIP: Let jij op je zout-inname? Gebruik dan de helft van de sojasaus.

2. Snijden
• Halveer de komkommer in de lengte en snijd in plakken. Snijd de 

pruimtomaat in parten en snijd de rode ui in dunne halve ringen.

• Verwijder de blaadjes koriander van de takjes en snijd de 
koriander fijn.

• Meng in een saladekom de komkommer, tomaat, rode ui en 
koriander goed door elkaar.

3. Bakken
• Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een wok of hapjespan op 

middelhoog vuur.

• Roerbak de vegetarische runderstukjes 2 – 3 minuten. Voeg de 
udonnoedels toe en verhit nog 2 – 3 minuten. Hak ondertussen de 
pinda's grof en snijd de rode peper in fijne ringen.

4. Serveren
• Meng de udonnoodles en vegetarische runderstukjes ook door de 

salade en verdeel de salade over de borden.

• Garneer met de overige partjes limoen en de pinda's.

• Voeg de overige saus samen met de rode peper naar smaak toe.

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 Hapjespan, kom, saladekom, rasp

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6

Limoen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Zoete Aziatische saus (g) 1) 6) 35 70 105 140 175 210

Gomasio (tl) 11) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

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

Vegetarische runderstukjes* (g) 
1) 3) 6)

80 160 240 320 400 480

Komkommer* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Pruimtomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Rode ui (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

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

Verse udonnoedels (pak) 1) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Rode peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

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

Suiker (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2316 /554 420 /100
Vetten (g) 19 3
 Waarvan verzadigd (g) 2,2 0,4
Koolhydraten (g) 63 11
 Waarvan suikers (g) 23,4 4,2
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 29 5
Zout (g) 6,1 1,1

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Ei 5) Pinda's 6) Soja 11) Sesamzaad  
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 25) Sesamzaad

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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Gele paprika  

Gemalen koriander  Rode paprika  

Knoflookteen  

Komkommer  Ui   

Verse krulpeterselieMagere yoghurt  

Orzo  Cherrytomaten in blik  

Mediterraans 
gekruid kipgehakt  

Gedroogde oregano  

Voorraadkast items

35 min. • Eet binnen 5 dagen

      

Kippenbouillon, olijfolie, peper en zout

Griekse orzo met kipgehakt en paprika 
met een frisse tzatziki



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

Benodigdheden
Kom, rasp, hapjespan of grote koekenpan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gele paprika* (st) ½ 1 1 2 2 3

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Ui  (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Komkommer* (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Rode paprika* (st) ½ 1 2 2 3 3

Gemalen koriander 
(tl)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Gedroogde oregano 
(tl)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Mediterraans gekruid 
kipgehakt* (g)

100 200 300 400 500 600

Cherrytomaten in blik 
(blik)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Orzo (g) 1) 75 150 225 300 375 450

Magere yoghurt* (g)  
7) 19) 22)

40 75 125 175 200 250

Verse krulpeterselie* 
(g)

2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2648 /633 331 /79
Vetten (g) 18 2
 Waarvan verzadigd (g) 4,1 0,5
Koolhydraten (g) 76 9
 Waarvan suikers (g) 21,4 2,7
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 34 4
Zout (g) 1,1 0,1

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

1. Voorbereiden
Bereid de bouillon. Snijd de gele paprika in ringen. 
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon op middelhoog vuur 
in een grote koekenpan of hapjespan en bak de 
paprikaringen 8 minuten. Houd apart.

2. Snijden
Pers intussen de knoflook of snijd fijn. Snipper 
de ui. Snijd de rode paprika in blokjes. Snijd de 
komkommer in de lengte door de helft en haal met 
een lepel de zaadlijsten eruit.

3. Kipgehakt bakken
Verhit dezelfde hapjespan of grote koekenpan 
opnieuw op middelhoog vuur en fruit de ui, de 
rode paprika, knoflook, gedroogde oregano en 
gemalen koriander 1 minuut. Voeg het kipgehakt 
toe en bak in 3 – 4 minuten los.

4. Orzo koken
Voeg de cherrytomaten uit blik en bouillon toe en 
breng aan de kook. Voeg, zodra het geheel kookt, de 
orzo toe. Leg de gele paprika bovenop en laat het 
geheel 12 – 15 minuten koken. Roer regelmatig door 
om aanbranden te voorkomen. Voeg extra water toe 
als de orzo te droog wordt.

WEETJE: Wist je dat geblikte tomaten, in 
tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, bijna net 
zoveel vitamines en mineralen bevatten als verse 
tomaten? Daarmee bevat dit gerecht meer dan 
400 g groente.

5. Tatziki maken
Rasp intussen met een grove rasp de komkommer 
en meng deze in een kom met de yoghurt. Breng 
op smaak met peper en zout. Snijd de verse 
krulpeterselie fijn.

6. Serveren
Schep de orzo op de borden en serveer met de 
tatziki. Garneer met de peterselie.

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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  1X   25 min.
Goedemorgen!
 ONTBIJTBOX

1. Verwarm de oven voor op 210 graden.

2. Zorg dat de eieren net onder water staan in een steelpan met deksel. Breng afgedekt 
aan de kook en kook de eieren in 6 minuten hard. Spoel onder koud water.

3. Bak de croissants 8 minuten in de oven. Pel het ei en snijd in plakken.

4. Snijd de croissant open en besmeer met de roomboter. Beleg met de belegen kaas en 
het ei en garneer met de tuinkers.

Benodigdheden
Steelpan met deksel

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Vrije-uitloopei* (st) 3) 2 4
Meergranen croissant (st) 
1) 3) 6) 7) 11) 22) 2 4

Belegen kaas* (plakken) 7) 2 4
Tuinkers* (el) 1 2
Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1 2

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2138 /511 1332 /318
Vetten (g) 37 23
 Waarvan verzadigd (g) 18,2 11,3
Koolhydraten (g) 24 15
 Waarvan suikers (g) 2,5 1,6
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 20 13
Zout (g) 1,3 0,8

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

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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Croissant met 
belegen kaas 
met gekookt ei en tuinkers

Volle kwark met 
oranje fruit  
met pistachenoten 
en dadelstukjes
Speltwafels 
met kalkoenfilet   
met hüttenkäse, tomaat 
en tuinkers

Croissant met belegen kaas  
met gekookt ei en tuinkers



  2X   20 min.

Volle kwark met oranje fruit  
met pistachenoten en dadelstukjes

Benodigdheden
-

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Volle kwark* (g) 7) 250 500
Handsinaasappel (st) 1 2
Mandarijn (st) 2 4
Pistachenoten (g) 8) 19) 25) 20 40
Dadelstukjes (g) 19) 22) 25) 20 40

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1328 /318 516 /123
Vetten (g) 18 7
 Waarvan verzadigd (g) 8,4 3,3
Koolhydraten (g) 25 10
 Waarvan suikers (g) 21,0 8,2
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 13 5
Zout (g) 0,1 0,0

Allergenen
7) Melk/Lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sesamzaad

1. Verdeel de kwark over de kommen.

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

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

  2X   20 min.

Speltwafels met kalkoenfilet   
met hüttenkäse, tomaat en tuinkers

1. Beleg 2 speltwafels per persoon met 
hüttenkäse en beleg de andere speltwafels 
met kalkoenfilet.

2. Snijd de pruimtomaat in plakken en verdeel 
deze over de hüttenkäse. Knip de tuinkers af en 
verdeel deze over alle speltwafels. Bestrooi naar 
smaak met peper en zout.

3. Verdeel de speltwafels over de borden.

Benodigdheden
-

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Oer-speltwafels (st) 1) 20) 21) 25) 6 12
Hüttenkäse* (g) 7) 100 200
Kalkoenfilet* (plakken) 3) 2 4
Pruimtomaat (st) 1 2
Tuinkers* (el) 1½ 3

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 669 /160 476 /114
Vetten (g) 3 2
 Waarvan verzadigd (g) 1,5 1,1
Koolhydraten (g) 18 13
 Waarvan suikers (g) 2,5 1,8
Vezels (g) 3 2
Eiwit (g) 13 9
Zout (g) 0,7 0,5

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


