
Kookroom f

PaprikapoederItaliaans gekruid 
kipgehakt f

KnoflookteenUi

CasarecceRode cherrytomaten f

Spinazie f

Onze slager heeft het kipgehakt al voor je op smaak gebracht met Italiaanse kruiden, waardoor 
jij dit romige gerecht met spinazie nog sneller op tafel zet. Je gebruikt vandaag casarecce, een 
pastasoort die oorspronkelijk uit Sicilië komt. De vorm van deze pasta houdt de saus goed vast, 
wat resulteert in een smaakvolle combinatie bij elke hap.

Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

-

§

Casarecce met kipgehakt in roomsaus 
met spinazie en cherrytomaatjes 

FamilybTotaal: 15-20 min.4



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

WEEK 22 | 2019

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

125 250 375 500 625 750

Casarecce (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Italiaans gekruid 
kipgehakt (g) f

100 200 300 400 500 600

Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Kookroom (ml) 7) f 50 100 150 200 250 300
Spinazie (g) f 100 200 300 400 500 600

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3098 / 741 587 / 141
Vet totaal (g) 29 6
 Waarvan verzadigd (g) 10,6 2,0
Koolhydraten (g) 79 15
 Waarvan suikers (g) 13,6 2,6
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 36 7
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de casarecce met kipgehakt in roomsaus.

GROENTEN SNIJDEN
Kook 500 ml water per persoon in 

een pan met deksel. Snipper de ui en 
pers of snijd de knoflook fijn. Halveer de 
rode cherrytomaten.

PASTA KOKEN
Kook de caserecce, afgedekt, in 

10 – 12 minuten gaar. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen.

BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een wok 
of hapjespan. Rul het kipgehakt 5 minuten op 
middelhoog vuur. Voeg halverwege de ui en de 
knoflook toe.

SAUS MAKEN
 Voeg daarna de cherrytomaten, het 
paprikapoeder en de kookroom toe en 
verwarm 2 minuten.

SPINAZIE TOEVOEGEN
 Snijd de spinazie grof. Voeg de spinazie 
toe aan de pan en roerbak tot de blaadjes 
geslonken zijn. Breng op smaak met peper 
en zout.

SERVEREN
 Verdeel de caserecce en de saus over 
de borden.



Kabeljauwfilet  
zonder huid f

Vrije-uitloopei fSpinazie f

Venkel fKruimige aardappelen

Citroen fVerse krulpeterselie f

Kabeljauw is een magere vissoort boordevol voedingsstoffen, zoals omega 3. Naast dat deze vis 
hartstikke gezond is, is hij ook heel makkelijk te bereiden. Frisse smaken doen het altijd goed bij 
vis, vandaar dat we in dit recept gekozen hebben voor venkel en citroen.Gemakkelijk Caloriefocus

Eet binnen 5 dagen

* L

%

KABELJAUW MET VENKEL-SPINAZIEPUREE 
met een zachtgekookt ei en botersaus

GlutenvrijgTotaal: 40-45 min.9



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

WEEK 22 | 2019

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

Venkel (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse krulpeterselie 
(g) f

5 10 15 20 25 30

Citroen (st) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Spinazie (g) f 100 200 300 400 500 600
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Kabeljauwfilet zonder 
huid (st) 4) f

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Melk scheutje
Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (el) 2 4 6 8 10 12
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2881 / 689 427 / 102
Vet totaal (g) 38 6
 Waarvan verzadigd (g) 18,8 2,8
Koolhydraten (g) 44 7
 Waarvan suikers (g) 6,8 1,0
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 35 45
Zout (g) 0,6 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren 4) Vis

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Maak dan 
iets minder botersaus: gebruik 1 el boter per 
persoon en 3/4 tl citroensap. Je kunt ook het 
eitje achterwege laten en dit de volgende dag 
bij het ontbijt of de lunch eten.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan, keukenpapier en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de kabeljauw met venkel-spinaziepuree.

VOORBEREIDEN
Breng ruim water aan de kook in een pan 

met deksel voor de aardappelen. Schil of was 
de aardappelen grondig en snijd in grove 
stukken. Halveer de venkel, snijd in kwarten 
en verwijder de harde kern. Snijd de venkel 
in reepjes. Bewaar het venkelloof om later als 
garnering te gebruiken. Hak de krulpeterselie 
grof. Pers de helft van de citroen uit en snijd de 
andere helft in parten.

VENKEL EN SPINAZIE BAKKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan op 

middelhoog vuur en bak de venkel  
3 – 4 minuten. Voeg daarna 1 el water per 
persoon toe en verlaag het vuur. Laat de 
venkel 10 – 12 minuten zachtjes bakken. 
Schep af en toe om. Voeg de laatste 4 minuten 
3/4 van de spinazie toe aan de venkel en laat 
slinken. Voeg ondertussen de aardappelen 
toe aan de pan met water en kook  
12 – 14 minuten, of tot ze gaar zijn. 

 PUREE MAKEN
 Voeg de laatste 6 minuten 1 ei  per 
persoon toe aan de aardappelen voor een 
zachtgekookt ei. Giet af en en laat zonder 
deksel uitstomen. Spoel de eieren af onder 
koud water. Stamp daarna de aardappelen tot 
een grove stamppot. Voeg een scheutje melk 
en 1 tl mosterd per persoon toe, en roer goed 
door. Meng de venkel en spinazie door de 
puree en breng op smaak met peper en zout. 

KABELJAUW BAKKEN
Dep de kabeljauw droog met 

keukenpapier en breng op smaak met peper 
en zout. Verhit 1/2 el roomboter per persoon in 
dezelfde koekenpan van de venkel en bak de 
kabeljauw 1 – 2 minuten per kant. Haal uit de 
pan, maar bewaar het bakvet.

BOTERSAUS MAKEN
 Zet de pan met bakvet van de kabeljauw 
op middelhoog vuur en voeg 11/2 el boter per 
persoon toe. Voeg, zodra de boter bruist, de 
peterselie toe. Voeg na enkele seconden 1 tl 
citroensap per persoon toe en roer goed door. 
Haal de koekenpan van het vuur.

SERVEREN
 Meng de rest van de spinazie door de 
venkelpuree. Verdeel de puree over de 
borden, leg de kabeljauw erbij. Snijd het 
zachtgekookte eitje open en leg op de 
kabeljauw. Garneer met een lepel van de 
boter-peterselie-citroensaus en serveer de 
citroenpartjes erbij.



Parelcouscous

Verse dragon fGedroogde abrikozen 

KnoflookteenUi

Rode paprika fTomaat f

Grana padano, geraspt 
f

Zure room f

Witte ciabatta

Ken je de smaak umami? Deze vijfde smaak – naast zout, zoet, zuur en bitter – is vrij moeilijk te 
beschrijven, maar staat bekend als vol, aangenaam en hartig. In dit recept zorgen de tomaten 
voor umami, die versterkt wordt door de zoete smaken van de abrikozen en paprika.Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

TOMAAT-PAPRIKASOEP MET PARELCOUSCOUS 
Met zure room, verse dragon en zelfgemaakte soepstengels

VeggieVTotaal: 25-30 min.6

	



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh  

WEEK 22 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Tomaat (st) f 2 4 6 8 10 12
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gedroogde abrikozen 
(g) 25 50 75 100 125 150

Verse dragon (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Parelcouscous (g) 1) 30 60 85 120 145 180
Witte ciabatta (st)  
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Zure room (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Grana padano, geraspt 
(g) 3) 7) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 2 3 3 4
Groentebouillonblokje 
(st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2856 / 683 539 / 129 
Vet totaal (g) 25 5
 Waarvan verzadigd (g) 8,7 1,7
Koolhydraten (g) 83 16
 Waarvan suikers (g) 29,1 5,5
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 24 5
Zout (g) 3,9 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten  25) Sesam 
27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, pan met deksel, bakplaat met bakpapier en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de tomaat-paprikasoep met parelcouscous.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden 

en kook 300 ml water per persoon voor de 
soep. Snipper de ui en pers de knoflook of 
snijd fijn. Snijd de tomaat, de rode paprika 
en de gedroogde abrikozen in stukken. Ris 
de blaadjes van de takjes dragon en snijd de 
blaadjes fijn.

SOEP MAKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

soeppan met deksel en bak de ui, de tomaat, 
de paprika, de abrikozen en de helft van 
de knoflook al roerend 2 minuten op 
middelmatig vuur. Voeg per persoon 200 ml 
van het kokende water toe en verkruimel 
1/2 bouillonblokje per persoon boven de pan. 
Kook de soep, afgedekt, 15 minuten.

 PARELCOUSCOUS KOKEN
 Zorg ondertussen dat de parelcouscous 
t net onder water staat in een pan met 
deksel, breng aan de kook en en kook de 
parelcouscous, afgedekt, 12 – 14 minuten. 
Roer af en toe door, zodat de parelcouscous 
niet aan de pan blijft plakken. Giet daarna 
af, roer de couscous los met een vork en laat 
zonder deksel uitstomen. 

SOEPSTENGELS BAKKEN
 Snijd ondertussen de witte ciabatta 
open en snijd elke helft in drie repen. Leg 
de repen op een bakplaat met bakpapier en 
besprenkel met de overige olijfolie. Bestrooi 
met de overige knoflook, peper en zout. Bak 
in 6 – 8 minuten krokant in de oven.

PUREREN EN MENGEN
 Haal ondertussen de soeppan van het 
vuur. Voeg de helft van de zure room toe en 
pureer de soep met een staafmixer. Breng op 
smaak met peper en zout en voeg eventueel 
het overige kokende water toe als je de 
soep wilt verdunnen. Roer vervolgens de 
parelcouscous door de soep.

tTIP: Weeg de parelcouscous af voor je 
hem gebruikt. Het zou kunnen dat je meer 
parelcouscous hebt gekregen dan nodig is 
voor deze soep.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de kommen en 
garneer met de grana padano, de overige 
zure room en de dragontt. Serveer met 
de soepstengels.

ttTIP: Dragon heeft een vrij sterke smaak, 
dus proef goed en voeg naar smaak meer of 
minder toe.



Rucola f

Rode cherrytomaten fTomatenpuree

Citroen fKnoflookteen

RisottorijstGarnalen f

Verse krulpeterselie & 
basilicum f

Als je denkt aan risotto, denk je vast aan een romig gerecht met Parmezaanse kaas. Wij hebben 
gekozen voor een slanke variant zonder kaas. Deze is minder machtig, maar nog steeds erg 
smaakvol door onder andere de tomaatjes die je toevoegt. De rucola die je erbij serveert, geeft 
het gerecht wat pit. Laat je ons weten wat je ervan vindt? 

Gemakkelijk Caloriefocus

Eet binnen 3 dagen

* L

§

Tomatenrisotto met garnalen 
geserveerd met een frisse rucolasalade 

GlutenvrijgTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

WEEK 22 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Garnalen (g) 2) f 90 180 270 360 450 540
Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450
Tomatenpuree (kuipje)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Verse krulpeterselie & 
basilicum (g) f

5 10 15 20 25 30

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 300 600 900 1200 1500 1800
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zwarte balsamicoazijn 
(el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2282 / 546 337 / 81
Vet totaal (g) 18 3
 Waarvan verzadigd (g) 6,0 0,9
Koolhydraten (g) 70 10
 Waarvan suikers (g) 9,2 1,4
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 22 3
Zout (g) 4,1 0,6

ALLERGENEN

2) Schaaldieren
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
2x kom, grote pan, keukenpapier, ovenschaal, saladekom en rasp.
Laten we beginnen met het koken van de tomatenrisotto met garnalen.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Bereid de bouillon. Pers de knoflook of snijd 
fijn. Rasp de schil van de citroen, snijd de helft 
van de citroen in partjes en pers de rest uit. 
Dep de garnalen droog met keukenpapier 
en meng dan de garnalen in een kom met de 
helft van de olijfolie, de helft van de knoflook 
en de helft van de citroenrasp.

TOMATENRISOTTO MAKEN
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een 

grote pan op middelhoog vuur. Bak de rest 
van de knoflook 1 – 2 minuten. Voeg daarna 
de risottorijst toe en bak deze 1 – 2 minuten 
mee. Voeg vervolgens de tomatenpuree toe 
en meng het geheel goed door.

TOMATENRISOTTO GAREN
 Voeg 1/3 van de bouillon toe en laat de 
risottorijst de bouillon langzaam opnemen. 
Roer regelmatig door. Voeg zodra de bouillon 
is opgenomen weer 1/3 van de bouillon toe en 
herhaal dit met de rest van de bouillon. De 
risotto is gaar zodra de korrel vanbuiten zacht 
is en nog een lichte bite heeft vanbinnen. Dit 
duurt ongeveer 20 – 25 minuten t.

IN DE OVEN
 Meng in een ovenschaal de 
cherrytomaten met de rest van de olijfolie 
en de zwarte balsamicoazijn. Breng op smaak 
met peper en zout. Bak de cherrytomaten 
10 – 15 minuten in de oven. Voeg de laatste 
5 minuten de gemarineerde garnalen toe. 
Meng ondertussen in een saladekom het 
citroensap met de rucola en de extra vierge 
olijfolie. Breng op smaak met peper en zout.

RISOTTO AFMAKEN
 Snijd het basilicum en de peterselie fijn 
en meng in een kom met de overige geraspte 
citroenschil. Voeg de cherrytomaten, 
garnalen (inclusief vocht) en de helft van het 
kruiden-citroenmengsel toe aan de risotto. 
Roer goed door.

SERVEREN
 Verdeel de risotto over de borden. Serveer 
de rucolasalade ernaast en garneer met 
de rest van het kruiden-citroenmengsel en 
de citroenpartjes.

tTIP: Voeg eventueel extra water toe om de 
rijst nog verder te garen. 



Veldsla f

SjalotKruimige aardappelen

Varkenshaas- 
medaillon f

Gele cherrytomaten f

Stamppot in de lente? Jazeker. Deze frisse stamppot met veldsla kan zowel in de winter als 
in de lente. De zelfgemaakte saus van mosterd en gele cherrytomaatjes geeft het gerecht een 
lichtpittig en friszoet tintje. 

Gemakkelijk Family

Eet binnen 5 dagen Glutenvrij

* b

% g

Varkenshaasmedaillon met veldslastamppot 
met een saus van mosterd en gele cherrytomaten 

Quick & EasyrTotaal: 20-25 min.5

CaloriefocusL



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

WEEK 22 | 2019

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

Sjalot (st) 1 2 3 4 5 6
Gele cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Varkenshaasmedaillon 
(st) f

1 2 3 4 5 6

Veldsla (g) 23) f 40 80 120 160 200 240

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Mosterd (tl) 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Melk scheutje
Wittewijnazijn (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2502 / 598 386 / 92
Vet totaal (g) 24 4
 Waarvan verzadigd (g) 10,3 1,6
Koolhydraten (g) 61 9
 Waarvan suikers (g) 12,9 2,0
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 30 5
Zout (g) 0,5 0,1

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Aardappelstamper, keukenpapier, pan met deksel, steelpan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaasmedaillon met veldslastamppot.

AARDAPPELEN KOKEN
Was of schil de aardappelen en snijd in 

grove stukken. Breng in een pan met deksel 
ruim water met een snuf zout aan de kook en 
kook de aardappelen in 12 – 15 minuten gaar. 
Giet af en laat uitstomen zonder deksel.

SNIJDEN
Snipper ondertussen de sjalot. Halveer de 

gele cherrytomaten.

SAUS MAKEN
 Verhit 1 el roomboter per persoon in een 
steelpan op middelmatig vuur. Voeg de sjalot 
toe en bak 2 minuten. Voeg de cherrytomaten 
toe en bak 5 minuten. Voeg 2 tl mosterd per 
persoon en de wittewijnazijn toe en roer door 
tot er een egale saus ontstaat. Breng op smaak 
met peper en zout.

VLEES BEREIDEN
 Dep de varkenshaasmedaillons 
droog met keukenpapier en wrijf in met 
peper en zout. Verhit de olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur. Bak de 
varkenshaasmedaillons 3 – 4 minuten per 
kant (let op, ze zijn snel gaar!). Haal het vlees 
uit de pan en laat even rusten voordat je 
het aansnijdt.

STAMPPOT MAKEN
 Stamp ondertussen de aardappelen grof 
met een aardappelstamper. Voeg de overige 
roomboter, de overige mosterd en eventueel 
een scheutje melk toe om het geheel smeuïg te 
maken. Roer vlak voor serveren de helft van de 
veldsla erdoor en breng op smaak met peper 
en zout.

SERVEREN
 Verdeel de helft van de veldsla over de 
borden en schep de stamppot er half op en 
half naast. Leg de varkenshaasmedaillon 
erbij. Schenk de saus met cherrytomaten over 
het vlees.



Vrije-uitloopei f

Mesclun fFeta f

Komkommer fVastkokende 
aardappelen

Bosui fTomaat f

Mayonaise f

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

Eet binnen 5 dagen Family

* V

% b

ROEREI MET TOMAAT EN FETA 
geserveerd met gebakken aardappelen en frisse salade

GlutenvrijgTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh  

WEEK 22 | 2019

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

Komkommer (st) f  1/2 1 11/2 2    21/2 3    
Tomaat (st) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Bosui (st) f 1    2 3    4 5    6
Feta (g) 7) f 40    75 100    125 175    200
Mesclun (g) 23) f 20    40 60    80 100    120
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4 6    8 10    12
Mayonaise (g) 
3) 10) 19) 22)f

25 50 75 100 125 150

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3653 / 873 468 / 112
Vet totaal (g) 58 7
 Waarvan verzadigd (g) 15,9 2,0
Koolhydraten (g) 55 7
 Waarvan suikers (g) 10,3 1,3
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 28 4
Zout (g) 1,6 0,2

ALLERGENEN

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

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

AARDAPPELEN BAKKEN
Schil de aardappelen of was ze grondig 

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

SNIJDEN
Snijd ondertussen de komkommer in 

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

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

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

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

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



Verse tijm f

Citroen fKnoflookteen

Courgette fKikkererwten

Bosui fPruimtomaat f

Feta fParelcouscous

Paprikapoeder

Kikkererwten ken je misschien van hummus en falafel, maar heb je ze ook al eens geroosterd 
uit de oven gegeten? Zo worden ze heerlijk krokant en komt hun smaak nog beter tot zijn recht. 
Vandaag combineer je ze met parelcouscous, geroosterde groenten en feta.Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

PARELCOUSCOUS MET KROKANTE KIKKERERWTEN 
met geroosterde groenten en feta

VeggieVTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

WEEK 22 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kikkererwten (pak)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pruimtomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Bosui (st) f 2 4 6 8 10 12
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse tijm (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Paprikapoeder (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 175 200

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 225 350 475 600 825 950
Olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3556 / 850 456 / 109
Vet totaal (g) 38 5
 Waarvan verzadigd (g) 12,3 1,6
Koolhydraten (g) 89 11
 Waarvan suikers (g) 18,2 2,3
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 3,4 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose

LTIP: Let je op je calorie-inname? Gebruik 
dan de helft van de parelcouscous.

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan, keukenpapier, bakplaat en bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscous met krokante kikkererwten.

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden en 

bereid de bouillon. Dep de kikkererwten 
droog met keukenpapier. Snijd de courgette in 
halve plakken en de pruimtomaat in partjes. 
Snijd de bosui in fijne ringen en bewaar 
het witte en het groene gedeelte apart van 
elkaar. Pers de knoflook of snijd fijn. Pers de 
citroen uit.

GROENTEN VERDELEN
Verdeel de courgette, de pruimtomaat 

en de helft van de takjes tijm t over één kant 
van een bakplaat met bakpapier. Meng met de 
helft van de olijfolie en breng op smaak met 
peper en zout.

tTIP: De takjes tijm voeg je in hun geheel 
toe – dat scheelt tijd en het geeft veel smaak 
af. Vergeet niet de takjes voor serveren uit het 
gerecht te halen.

IN DE OVEN
 Verdeel de kikkererwten over de andere 
helft van de bakplaat met bakpapier. Bestrooi 
de kikkererwten met het paprikapoeder en 
meng met de overige olijfolie. Breng op smaak 
met peper en zout. Bak de groenten en de 
kikkererwten 20 minuten in de oven, of totdat 
de kikkererwten krokant zijn en goudbruin 
kleuren. Schep halverwege om.

COUSCOUS BEREIDEN
 Verhit ondertussen de roomboter 
in een wok of hapjespan met deksel. Bak 
de knoflook en het witte gedeelte van de 
bosui 2 – 3 minuten op middelhoog vuur. 
Voeg de parelcouscous en de overige takjes 
tijm toe en bak al roerend 2 – 3 minuten, of 
totdat de parelcouscous licht geroosterd is. 
Voeg de bouillon toe, roer door en laat de 
parelcouscous 12 – 14 minuten, afgedekt, 
zachtjes koken op laag vuur. Voeg een scheutje 
extra water toe als de parelcouscous te snel 
droog wordt.

OP SMAAK BRENGEN
 Verkruimel de feta. Voeg de helft van de 
feta, de geroosterde courgette en tomaat 
en 2 tl citroensap per persoon toe aan de 
parelcouscous en meng goed.

SERVEREN
 Serveer de parelcouscous in een kom of 
een diep bord. Garneer met de kikkererwten, 
het groene gedeelte van de bosui en de 
overige feta.

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan 
300 gram groente per persoon bevat en bijna 
de helft van de dagelijkse aanbeveling voor 
voedingsvezels?



Knoflookteen

Verse krulpeterselie fRode ui

Komkommer fKrieltjes

Tomaat fPruimtomaat f

Mayonaise f

Kappertjes fVegetarische schnitzel 
f

Citroen f

Er zit voor de eerste keer een vegetarische schnitzel in je box. Deze is gemaakt op basis van 
favabonen. Dit zijn gedroogde tuinbonen die je terugvindt in keukens over de hele wereld. Zo 
worden ze in Noord-Afrika en het Midden-Oosten gegeten als ontbijt. De bonen zitten boordevol 
eiwitten en vezels en zijn een goede bron van onder andere ijzer en vitamine B1. Daardoor zijn 
ze erg voedzaam en geschikt als vleesvervanger.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

VEGETARISCHE SCHNITZEL MET PETERSELIEKRIELTJES 
met kappertjes en tomaat-komkommersalade 

VeggieVTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

WEEK 22 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 200 400 600 800 1000 1200
Komkommer (st) f 1/3 2/3 1 11/3 11/4 11/2
Pruimtomaat  (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaat (st)  f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode ui (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse krulpeterselie 
(g) f

5 10 15 20 25 30

Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citroen (st) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Vegetarische schnitzel 
(st) 1) 3) f

1 2 3 4 5 6

Kappertjes (g) f 10 20 30 40 50 60
Mayonaise 
(g) 3) 10) 19) 22) f

20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing (tl) 1 2 3 4 5 6
Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3571 / 854 579 / 138
Vet totaal (g) 54 9
 Waarvan verzadigd (g) 16,1 2,6
Koolhydraten (g) 65 11
 Waarvan suikers (g) 13,3 2,2
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 21 3
Zout (g) 1,9 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de vegetarische schnitzel met peterseliekrieltjes.

KRIELTJES KOKEN
Breng ruim water aan de kook in een 

pan met deksel voor de krieltjes. Was de 
krieltjes en snijd eventueel de grote krieltjes 
in de lengte doormidden. Kook de krieltjes, 
afgedekt, in 12 – 15 minuten gaar. Giet daarna 
af en laat zonder deksel uitstomen.

SNIJDEN
Halveer ondertussen de komkommer en 

snijd in dunne plakken. Snijd de pruimtomaat 
en de tomaat in parten. Snijd de rode ui in 
dunne halve ringen. Snijd de krulpeterselie 
fijn en pers de knoflook of snijd fijn. Snijd 
de helft van de citroen in partjes en pers de 
andere helft uit.

SALADE MAKEN
 Meng in een grote saladekom per persoon 
1/2 el citroensap met de extra vierge olijfolie, 
de honing, de mosterd, peper en zout tot een 
dressing. Voeg de komkommer, tomaat, 
pruimtomaat en rode ui toe en meng 
goed t.

tTIP: Houd je niet van rauwe ui? Bak hem 
dan in stap 5 mee met de knoflook en de 
krieltjes.

SCHNITZEL BAKKEN
 Verhit 1/2 el roomboter in een koekenpan 
op middelhoog vuur. Bak de vegetarische 
schnitzel 3 – 4 minuten per kant, of totdat de 
schnitzel goudbruin en krokant is. Haal uit de 
pan en bewaar apart.

KRIELTJES BAKKEN
 Verhit in dezelfde koekenpan de overige 
roomboter op middelhoog vuur. Fruit de 
knoflook 1 – 2 minuten en voeg de kappertjes 
en de helft van de krulpeterselie toe. Blus 
af met 1 tl citroensap per persoon. Voeg de 
krieltjes toe, schep goed om en bak nog 
1 – 2 minuten.

SERVEREN
 Schep de peterseliekrieltjes op de borden. 
Leg de vegetarische schnitzel ernaast en leg 
op elke schnitzel een citroenpartje. Verdeel 
de tomaat-komkommersalade over de borden 
en garneer de salade met de rest van de 
peterselie. Serveer met de mayonaise.



Walnoten

Deense blauwe kaas fKookroom f

Spekblokjes fLinguine

PeerChampignons f

Rucola f

Verse krulpeterselie f

Dit eenvoudig te bereiden recept bewijst dat blauwe kaas niet alleen lekker is op een kaasplank 
én dat hartig en zoet heel goed samen gaan. In de pastasaus wordt de sterke smaak van de kaas 
perfect aangevuld door de fruitige, zoete smaak van de peer. Een gouden combinatie als je het 
ons vraagt.  

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Pasta met blauwekaas-champignonsaus 
met peer en spekjes

Totaal: 35-40 min.8
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INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

WEEK 22 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Linguine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Spekblokjes (g) f 40 75 100 120 175 195
Champignons (g) f 125 250 375 500 625 750
Peer (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kookroom (ml) 7) f 100 200 300 400 500 600
Deense blauwe kaas 
(g) 7) f

40 75 100 125 175 200

Walnoten (g) 8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30
Verse krulpeterselie 
(g) f

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

Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Witte balsamicoazijn 
(el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3849 / 920 753 / 180
Vet totaal (g) 51 10
 Waarvan verzadigd (g) 27,3 5,4
Koolhydraten (g) 80 16
 Waarvan suikers (g) 16,4 3,2
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 31 6
Zout (g) 2,5 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
23) Selderij 25) Sesam

LTIP: let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 70 g linguine, 25 g spekjes en 75 ml 
kookroom per persoon. Voeg in dit geval 2 el 
kookvocht van de pasta per persoon toe aan 
de saus.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kom en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de pasta met blauwekaas-champignonsaus.

LINGUINE KOKEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de linguine. Kook de linguine, afgedekt, 
8 – 10 minuten in de pan met deksel. Giet 
daarna af en laat zonder deksel uitstomen. 
Voeg eventueel een kleine beetje olijfolie toe 
en meng goed door, zodat de linguine niet te 
veel aan elkaar gaat plakken.

SPEKJES BAKKEN
Verhit een hapjespan zonder olie op 

middelhoog vuur en bak de spekblokjes in 
6 – 7 minuten knapperig. Snijd ondertussen 
de champignons in kwarten. Schil de peer, 
verwijder het klokhuis en snijd de peer in 
kleine blokjes. Haal de spekjes uit de pan en 
bewaar apart. Laat het bakvet in de pan.

BAKKEN
 Voeg de champignons toe aan dezelfde 
hapjespan en bak deze 4 – 5 minuten op 
middelhoog vuur. Voeg de peer toe en bak nog 
1 minuut.

SAUS MAKEN
 Voeg de kookroom en Deense blauwe 
kaas toe en roer goed door. Laat de saus 
8 – 10 minuten inkoken. Voeg de laatste 
5 minuten de gebakken spekblokjes toe. 
Breng op smaak met peper en zout.

TOPPING MAKEN
 Hak ondertussen de walnoten en 
krulpeterselie grof. Meng in een kom 
de rucola met 1/2 el witte balsamicoazijn 
per persoon. 

SERVEREN
 Verdeel de rucola over de borden en 
leg de linguine hier half op. Verdeel de 
blauwekaas-champignonsaus en peer over 
de linguine en garneer het gerecht met de 
walnoten en peterselie.



De meningen zijn nogal verdeeld over waar chili con carne vandaan komt, maar het is 
inmiddels niet meer weg te denken uit zowel de Mexicaanse als de Texaanse 'TexMex' 
eetcultuur. Ondanks dat je de chili vandaag zonder vlees - sin carne - maakt, bevat het gerecht 
toch veel eiwitten, in de vorm van rode kidneybonen.

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen Glutenvrij

- v

% g

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Rode kidneybonen

Verse koriander fGele paprika f

KnoflookteenZilvervliesrijst

Rode peper fRode ui

Zure room fLimoen f

AvocadoTomatenblokjes

Mexicaanse kruiden 

Chili sin carne 
Met rode bonen, guacamole en verse koriander
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

WEEK 22 | 2019

3 GUACAMOLE MAKEN 
• Lepel de avocado uit de schil en snijd hem in kleine blokjes. 
• Snijd de helft van de limoen in partjes en pers de andere 

helft uit. 
• Meng in een kom 1 el limoensap per persoon met de 

avocado en de overige knoflook en rode peper. Breng 
goed op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN 
• Verdeel de rijst over de borden en schep de chili sin 

carne erover. 
• Serveer de guacamole en zure room erbij en garneer met 

de overige koriander en limoenpartjes.

tTIP: Als je ervan houdt, kun je een kwart van de rode ui 
snipperen en toevoegen aan de guacamole voor extra smaak.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Zilvervliesrijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gele paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse koriander (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Rode kidneybonen (blik)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Mexicaanse kruiden (tl) 1    2    3    4    5    6    
Tomatenblokjes (pak)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Avocado (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Limoen (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Zure room (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Witte balsamicoazijn (tl) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3238 / 774 504 / 120 
Vetten (g) 32 5
 Waarvan verzadigd (g) 5,6 0,9
Koolhydraten (g) 93 14
 Waarvan suikers (g) 17,2 2,7
Vezels (g) 17 3
Eiwit (g) 20 3
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

7) Melk/lactose

LTIP: Wist je dat dit gerecht de helft van de dagelijkse 
aanbeveling voor vezels bevat? De voornaamste bronnen zijn 
de kidneybonen en groenten.

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, hapjespan met deksel en kom.
Laten we beginnen met het koken van de chili sin carne.

1 VOORBEREIDING
• Kook 250 ml water per persoon in een pan met deksel. Kook 

de rijst, afgedekt, 12 – 15 minuten op laag vuur.
• Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de rode ui in halve 

ringen t. Verwijder de zaadlijsten van de rode peper 
en snijd de rode peper fijn. Snijd de gele paprika in 
smalle repen en hak de koriander grof. Laat de rode 
kidneybonen uitlekken.

2 CHILI MAKEN
• Verhit de olijfolie in een hapjespan met deksel en fruit de 

rode ui, Mexicaanse kruiden, de helft van de knoflook en 
3/4 van de rode peper 1 – 2 minuten op middelmatig vuur. 
Voeg de gele paprika toe en bak nog 2 minuten. 

• Blus af met de witte balsamicoazijn en voeg de 
tomatenblokjes, de rode kidneybonen en de helft van de 
koriander toe. Laat, afgedekt, 5 – 6 minuten zachtjes koken.



Dit gerecht zet je in een handomdraai op tafel. Het gehakt is gekruid met cayennepeper, 
citroengras en galanga – ook wel bekend als laoswortel. Deze wortel is familie van de 
gemberwortel, maar heeft een uitgesproken eigen smaak: fris en verrassend. Zet alles in aparte 
schaaltjes op tafel, zodat iedereen lekker zelf kan pakken.

Supersimpel- 

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Citroen f

Volkoren tortillaVerse munt f

Tomaat fPijnboompitten

Oosters gekruid 
rundergehakt  f

Komkommer f

Paprikapoeder

Hummus met ras el 
hanout f

Snelle tortilla's met gekruid gehakt 
Met hummus en een frisse salade

Eet binnen 5 dagen%

De pitabroodjes die normaal 
gesproken in dit recept zitten, 
waren helaas niet leverbaar. 
We hebben ze vervangen door 
volkoren tortilla's – die passen 
ook heel goed in dit gerecht!
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 
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3 HUMMUS BEREIDEN 
• Verpak ondertussen de tortilla's in aluminiumfolie en 

verwarm 2 - 3 minuten in de oven.
• Pers de citroen uit.
• Meng in een kleine kom de hummus met 1 tl citroensap per 

persoon t. 
• Schep het rundergehakt op een klein bord en schep de 

hummus er in het midden op.

4 SERVEREN 
• Garneer het gehakt met de hummus met het 

paprikapoeder en de pijnboompitten.
• Serveer de hummus met rundergehakt, de salade, het 

overige citroensap en de tortilla's aan tafel zodat iedereen 
zelf zijn eigen tortilla kan vullen. Vul eerst met wat frisse 
salade en top af met het gehakt en de hummus. 

1 VOORBEREIDEN
• Verwarm de oven voor op 180 graden.
• Verhit een koekenpan op hoog vuur en rooster de 

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

• Snijd de tomaat en de komkommer in kleine blokjes en 
voeg toe aan een saladekom.

2 BAKKEN EN SALADE MAKEN
• Verhit de roomboter in dezelfde koekenpan en bak het 

gekruide rundergehakt in 4 – 6 minuten los.
• Snijd de blaadjes munt in reepjes en voeg toe aan 

de saladekom.
• Meng de salade met de extra vierge olijfolie, peper en zout. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Pijnboompitten (g) 19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30
Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Komkommer (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oosters gekruid rundergehakt 
(g) f

120    240    360    480    600    720    

Verse munt (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Volkoren tortilla (st) 1) 2    4    6    8    10    12    
Citroen (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Hummus met ras el hanout 
(g) 11) 19) 22) f

40    80    120    160    200    240    

Paprikapoeder (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Zelf toevoegen

Roomboter (el)  1/2  1/2 1    1    11/2 11/2
Extra vierge olijfolie (el)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4174 / 998 708 / 169 
Vetten (g) 56 10
 Waarvan verzadigd (g) 16,2 2,7
Koolhydraten (g) 74 13
 Waarvan suikers (g) 8,8 1,5
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 51 9
Zout (g) 2,5 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op je calorie-inname? 
Gebruik dan 2/3 van het rundergehakt en 2/3 van de hummus, en 
laat de pijnboompitten achterwege. Je kunt deze ingredienten 
bijvoorbeeld de volgende dag gebruiken als broodbeleg.

tTIP: Maak je salade nog frisser door ook daar 1 tl 
citroensap per persoon door te mengen. 

BENODIGDHEDEN: Koekenpan, aluminiumfolie, saladekom en kleine kom. 
Laten we beginnen met het koken van de snelle tortilla's met gekruid gehakt.



45 min

Glutenvrij

Veggie

Eet binnen 5 dagen
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+ Veel handelingen

Het is aspergetijd! Daarom schittert dit gerecht met 'het witte goud' op ons menu. Het schillen en 
koken blijft een uitdaging – lees de tips op de achterkant goed door om de perfecte asperges te 
bereiden. De gribiche-saus die je erbij serveert is een soort mayonaise uit de Franse keuken. Je 
gebruikt hiervoor alleen hardgekookte eieren in plaats van rauwe eidooiers. 

ASPERGES MET GRIBICHE-SAUS 
MET ROSEVAL AARDAPPELEN EN EEN GEKOOKT EI

Mayonaise f

Limoen fVerse krulpeterselie f

Roseval aardappelenVrije-uitloopei f 

Kappertjes en gesneden 
augurken f

Witte asperges f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh
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KOKEN
 Breng in 2 pannen met deksel ruim 
water aan de kook voor de asperges en voor 
de aardappelen. Kook de aardappelen 
in 12 – 15 minuten, afgedekt, gaar. Was 
ondertussen 1 ei per persoon en kook 
de laatste 5 – 6 minuten mee met de 
aardappelen tt. Giet daarna af en haal het 
ei uit de pan. Voeg de roomboter en de overige 
krulpeterselie toe aan de aardappelen en 
schep om. Breng op smaak met peper en zout.

ASPERGES KOKEN
 Zorg ondertussen dat de asperges 
rechtop staan in de andere pan staan en kook 
ze in 7 – 10 minuten gaar ttt. Giet daarna 
af en laat uitstomen zonder deksel. Breng op 
smaak met peper en zout. Spoel ondertussen 
het zachtgekookte ei onder koud water en pel 
het ei.

ttTIP: Voeg de eieren voorzichtig toe, 
zodat ze niet breken. Je kunt de eieren ook in 
een aparte pan koken.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen over de borden. 
Leg de witte asperges naast elkaar, leg het 
zachtgekookte ei erop en snijd open, zodat 
de dooier over de witte asperges uitloopt. 
Serveer met de gribiche-saus.

tttTIP: Heb je geen aspergepan of 
hoge pan in huis? Je kunt ook een lagere pan 
gebruiken – leg de asperges er dan plat in.

KOKEN EN SCHILLEN
Breng in een pan met deksel ruim water 

aan de kook en kook 1 ei per persoon in 
8 – 10 minuten hard. Was ondertussen de 
aardappelen en halveer ze in de lengte. Snijd 
de onderste harde 1 – 2 cm van de witte 
asperges af en schil de asperges zorgvuldig 
met een dunschiller. De topjes schil je niet t.

SNIJDEN
Snijd de kappertjes en augurken fijn. 

Hak de krulpeterselie fijn en pers de limoen 
uit. Koel vervolgens het hardgekookte ei onder 
koud water, pel en snijd fijn.

tTIP: Het is belangrijk dat je de asperges 
goed schilt – bij voorkeur met een dunschiller – 
anders worden ze draderig na het koken. 

GRIBICHE-SAUS MAKEN
 Meng in een kom de kappertjes, 
augurken, de helft van de krulpeterselie en 
1/2 tl limoensap per persoon met het gesneden 
ei, de mosterd en de mayonaise. Breng op 
smaak met peper en zout.

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

300 600 900 1200 1500 1800

Witte asperges (g) f 350 750 1000 1250 1750 2000
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4 6 8 10 12
Kappertjes en 
gesneden augurken 
(g) f

25 50 75 100 125 150

Verse krulpeterselie 
(g) f

5 10 20 30 30 40

Limoen (st)f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Mayonaise 
(g) 3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

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

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3249 / 777 409 / 98
Vetten (g) 43 5
 Waarvan verzadigd (g) 13,5 1,7
Koolhydraten (g) 69 9
 Waarvan suikers (g) 7,2 0,9
Vezels (g) 12 1
Eiwit (g) 24 3
Zout (g) 1,4 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
3x pan met deksel, kom en dunschiller. 
Laten we beginnen met het koken van de asperges met gribiche-saus.
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+ Veel handelingen

Caesar salad is een klassieke salade die vooral in de Verenigde Staten al decennialang populair is. 
Over de herkomst van de naam wordt veel gespeculeerd, maar de salade is waarschijnlijk vernoemd 
naar restauranteigenaar Caesar Cardini. Volgens de overlevering maakte hij de salade uit nood: meer 
ingrediënten waren er door drukte niet op voorraad. Alhoewel de originele versie vrij simpel is, wordt 
aan deze salade tegenwoordig vaak, zoals in dit recept, kip, spek en ansjovis toegevoegd. 

LUXE CAESARSALADE MET KIP 
MET SPEK, ANSJOVIS EN CROUTONS

Citroen f

AnsjovisKnoflookteen

Ontbijtspek fKipfilet f

Vrije-uitloopei fSperziebonen f

Parmigiano reggiano, 
blokje f

Romaine sla fWitte ciabatta

Mayonaise f
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gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 
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CROUTONS BAKKEN
 Snijd de witte ciabatta in blokjes. Voeg de 
ansjovisolie toe aan de koekenpan en verhit 
op middelhoog vuur. Bak de witte ciabatta 
in ongeveer 5 minuten tot goudbruine 
croutons. Roer regelmatig zodat de croutons 
niet aanbranden!

SNIJDEN
  Snijd ondertussen de romaine sla grof. 
Snijd de kip in plakken. Snijd de eieren in 
parten. Rasp de parmigiano reggiano grof.

tTIP: Wil je een hardgekookt ei? Kook de 
eieren dan 7 - 8 minuten in een aparte pan. 
Laat de eieren schrikken onder koud water – 
zo kun je ze makkelijk pellen.

SERVEREN
Meng in een saladekom waarin je het 

gerecht gaat serveren de romaine sla met 
de sperziebonen en de croutons. Verdeel de 
parten ei erover en garneer met de dressing 
en de parmigiano reggiano. Leg de ansjovis 
erop, verdeel het ontbijtspek erover en leg 
de gesneden kipfilet in het midden. Breng op 
smaak met peper en eventueel zout. Serveer 
met de citroenparten.

KIP EN SPEK BAKKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan 

op middelmatig vuur. Bak de kipfilet 
5 – 6 minuten per kant goudbruin en gaar. Bak 
het ontbijtspek de laatste 5 minuten mee. 
Haal de kip uit de pan en laat rusten onder 
aluminiumfolie. Bewaar het ontbijtspek apart.

BONEN EN EIEREN KOKEN
Breng ondertussen een bodempje water 

aan de kook in een pan met deksel voor de 
sperziebonen. Verwijder de steelaanzet van 
de sperziebonen en was de eieren grondig. 
Leg de eieren en de sperziebonen in de pan 
en kook ze samen 5 – 6 minuten t. 

DRESSING MAKEN
 Pers ondertussen de knoflook of snijd 
fijn. Laat de ansjovis uitlekken (bewaar de 
olie!) en snijd de helft fijn. Houd de overige 
ansjovis heel. Pers de helft van de citroen 
uit en snijd de overige citroen in parten. 
Meng in een kleine kom de mayonaise met 
de knoflook, de fijngesneden ansjovis en 
1 tl citroensap per persoon. Breng op smaak 
met peper.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kipfilet (st) f 1    2    3    4    5    6    
Ontbijtspek (plakje) f 3    6    9    12    15    18    
Sperziebonen (g) f 100    200    300    400    500    600    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1    2    3    4    5    6    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Ansjovis (blik) 4)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citroen (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mayonaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

50    100    150    200    250    300    

Witte ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 

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

Romaine sla (krop) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Parmigiano reggiano, 
blokje (g) 7) f

10    20    30    40    50    60    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 11/2 2 21/2 3 31/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4234 / 1012 637 / 152 
Vetten (g)  76 11
 Waarvan verzadigd (g)  14,3 2,1
Koolhydraten (g)  23 3
 Waarvan suikers (g)  1,9 0,3
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  55 8
Zout (g)  3,2 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 4) Vis  6)Soja  7) Melk/lactose 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan, aluminiumfolie, rasp, kleine kom en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de luxe caesarsalade met kip.



ONTBIJT 1- 

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

  #HelloFresh  
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1
2
3

GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

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

1x

 ROEREI MET TOMAAT   
Op een rozenbroodje  
 
 
 
HALFVOLLE KWARK 
MET FRUIT   
Met muesli en kokosrasp  
 
 
VEZELRIJKE 
CRACKERS MET 
AVOCADO   
Met oude kaas en tomaat  

ROEREI MET TOMAAT   
Op een rozenbroodje 

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3)  f 4 8

Melk 7) f scheutje

Pruimtomaat (st) 1 2

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

2 4

Zelf toevoegen

Olijfolie (el) 1 1

Peper & zout Naar smaak

 fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

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

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose   

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

1 Verwarm de oven voor op 180 graden. 

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

toe aan het eimengsel.

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

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

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



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

VEZELRIJKE CRACKERS MET AVOCADO   
Met oude kaas en tomaat

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Avocado (st) 1/2 1

Pruimtomaat (st) f 1 2

Crackers (st) 1) 11) 21) 4 8

Oude kaas, plakken (st) 7) f 2 4
Zelf toevoegen

Peper Naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1063 / 254 818 / 195 
Vetten (g) 17 13
 Waarvan verzadigd (g) 7,1 5,4
Koolhydraten (g) 11 8
 Waarvan suikers (g) 2,5 1,9
Vezels (g) 8 6
Eiwit (g) 10 8
Zout (g) 0,6 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/Lactose 11) Sesam 
Kan sporen bevatten van: 21) Melk/lactose

1Halveer 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.

  

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Banaan (st) 1 2

Mandarijn (st) 2 4 

Halfvolle kwark (g) 7) f 250 500

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

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 25) 50 100 

fin de koelkast bewaren

 

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1500 / 359 500 / 120
Vetten (g) 14 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,1 3,4
Koolhydraten (g) 41 14
 Waarvan suikers (g) 28,8 9,6
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 13 4
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten 12) Sulfiet   

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

1 Snijd de banaan in plakken. Pel de 
mandarijn en verdeel in parten. 

2 Verdeel de halfvolle kwark over 
de kommen. 

3 Voeg de banaan en de mandarijn 
toe en garneer met de kokosrasp en 

de muesli.

HALFVOLLE KWARK MET FRUIT   
Met muesli en kokosrasp


	22.1.NL
	22.14.NL
	22.3.NL
	22.4.NL
	22.5.NL
	22.6.NL
	22.7.NL
	22.8.NL
	22.9.NL
	22.10.NL
	22.11.NL
	22.12.NL
	22.13.NL
	22.54.NL

