
Aardbeienjam fVarkenshaas f

Verse rozemarijn fVastkokende 
aardappelen

SjalotSperziebonen f

Aardbeienjam bij varkensvlees klinkt misschien bijzonder, maar je hebt vast weleens gehoord 
van appel bij varkensvlees of cranberry's bij kalkoen. De zoete, friszure vruchten vormen een 
mooi contrast met het hartige vlees. Zo maak je van jouw varkenshaas echt iets bijzonders.Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen

* b

§

Varkenshaas met aardbeien-balsamicosaus 
Met geroosterde aardappeltjes en sperziebonen

GlutenvrijgTotaal: 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 26 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 300 600 900 1200 1500 1800

Verse rozemarijn 
(takjes) f

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

Sperziebonen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Sjalot (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Varkenshaas (st) f 1 2 3 4 5 6
Aardbeienjam 
(g) 19) 22) f

30 45 75 105 120 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12
Zwarte balsamicoazijn 
(el)  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) 3533 / 845 515 / 123
Vet totaal (g) 39 6
 Waarvan verzadigd (g) 12,2 1,8
Koolhydraten (g) 84 12
 Waarvan suikers (g) 19,2 2,8
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 33 5
Zout (g) 0,2 0,0

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 19) Pinda 22) Noten

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, aluminiumfolie en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaas met aardbeien-balsamicosaus.

AARDAPPELEN BEREIDEN
Haal de varkenshaas uit de koelkast om op 

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

SNIJDEN
Verwijder ondertussen de steelaanzet van 

de sperziebonen en snipper de sjalot.

tTIP: Zorg dat er nog ruimte is voor een 
tweede bakplaat voor de sperziebonen, of 
leg de aardappelen aan één kant van de 
bakplaat, zodat de sperziebonen er nog naast 
kunnen. Past niet alles in de oven? Kook de 
sperziebonen dan in  8 – 10 minuten gaar in 
een pan met deksel.

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

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

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

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

ttTIP: Heb je een minder sterke oven? 
Bak de aardappelen dan 10 minuten langer 
dan de aangegeven baktijd voordat je de 
sperziebonen erbij legt.



Kokosrasp

CashewnotenPandanrijst

KnoflookteenUi 

Gemalen kurkumaTomaat  f

Spinazie  f

Vrije-uitloopei fKokosmelk

Kerriepoeder

Kurkuma, ook wel geelwortel genoemd, is een van de meest gebruikte ingrediënten in curry's. 
In dit recept geef je er de rijst een mooie gele kleur mee. De kokosmelk en -rasp zorgen voor een 
volle, romige smaak. Je garneert de curry met cashewnoten, die het gerecht structuur geven en 
bovendien hartstikke gezond zijn!

Gemakkelijk Lactosevrij

Eet binnen 3 dagen Veggie

* d

§ v

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

GlutenvrijgTotaal: 25 min.5



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 26 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui  (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    2    3    3    4    
Tomaat  (st) f 1    2    3    4    5    6    
Gemalen kurkuma (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Pandanrijst (g) 85    170    250    335    420    505    
Cashewnoten (g) 
5) 8) 25) 10 20 30 40 50 60

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

Kerriepoeder (tl) 9) 10) 1    2    3    4    5    6    
Kokosmelk (ml) 26) 50    100    150    200    250    300    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1    2    3    4    5    6    
Spinazie (g) f 100    200    300    400    500    600    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 200    400    600    800    1000    1200    
Olijfolie (el)  1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie (el)  1/2 1    1    1    11/2 11/2
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3362 / 804 496 / 119 
Vet totaal (g) 43 6
 Waarvan verzadigd (g) 16,7 2,5
Koolhydraten (g) 81 12
 Waarvan suikers (g) 7,3 1,1
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 21 3
Zout (g) 2,4 0,4

ALLERGENEN

3) Eieren 5) Pinda's 8) Noten 9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam 
26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de gele rijst met spinazie-kokoscurry.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui en pers 

of snijd de knoflook fijn. Snijd de tomaat 
in blokjes.

RIJST BEREIDEN
Verhit de helft van de olijfolie in een pan

met deksel op middelmatig vuur en fruit de ui
2 minuten. Voeg de kurkuma toe en bak nog
1 minuut. Voeg de rijst en de bouillon toe en
kook de rijst, afgedekt, 12 – 15 minuten. Voeg
eventueel wat water toe wanneer de rijst te
droog wordt. Laat zonder deksel uitstomen.

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

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

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

tTIP: De kokosmelk kan klonterig worden.
Dit betekent niet dat de melk niet meer
goed is: de klontjes zijn de vetbestanddelen
van de kokosmelk die voor een extra volle
smaak zorgen.

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

 

RWEETJE: De cashewnoot is in de 16e 
eeuw rond de kust van Brazilië ontdekt door 
Portugese ontdekkingsreizigers. Zij namen 
de noot mee naar andere tropische regio's 
als Afrika en India, waar ze nu ook geteeld 
worden.



Veldsla fKookroom 

Rode paprika fZilvervliesrijst

Italiaans gemarineerde 
kipfiletreepjes f 

Champignons f

Dit gerecht ziet er niet alleen mooi uit, het is ook nog eens snel klaar. Terwijl de paprika's 
in de oven garen, bereid jij de vulling. Paprika's bevatten veel vezels en voedingsstoffen en 
weinig calorieën. Wist je ook dat een rode paprika twee keer zoveel vitamine C bevat als 
de groene variant? Vitamine C draagt onder andere bij aan een goede weerstand en een 
gezonde energiepeil.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Gevulde paprika met Italiaanse kip 
Met champignons, zilvervliesrijst en veldsla

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 26 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Zilvervliesrijst (g) 85 170 250 335 420 505
Rode paprika (st) f 1    2 3 4 5 6
Champignons (g) f 60 125 180 250 305 375
Italiaans gemarineerde 
kipfiletreepjes (g) f

100 200 300 400 500 600

Kookroom (ml) 7) 100 200 300 400 500 600
Veldsla (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kippenbouillonblokje 
(st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Extra vierge olijfolie (el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Witte balsamicoazijn 
(el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3427 / 819 642 / 154
Vet totaal (g) 40 8
 Waarvan verzadigd (g) 20.5 3.9
Koolhydraten (g) 78 15
 Waarvan suikers (g) 11,9 2,2
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 33 6
Zout (g) 1,8 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, saladekom, keukenpapier, bakplaat met bakpapier en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de gevulde paprika met Italiaanse kip.

RIJST KOKEN
Verwarm de oven op 200 graden. Breng 

in een pan met deksel ruim water aan de 
kook voor de rijst. Kook de rijst, afgedekt, 
8 minuten. Zet daarna het vuur uit en laat 
nog 10 minuten staan met het deksel op de 
pan. Giet af indien nodig en laat uitstomen 
zonder deksel.

PAPRIKA BEREIDEN
Snijd ondertussen de paprika in de 

lengte door de helft. Verwijder de zaadlijsten, 
maar laat het groene deel van de steel aan 
de paprika. Leg de halve paprika's met de 
open kant naar boven op een bakplaat met 
bakpapier. Bak de paprika's 10 – 15 minuten 
in de oven.

 BAKKEN
 Veeg de champignons schoon met 
keukenpapier en snijd ze in kwarten. 
Verhit de roomboter in een hapjespan op 
middelhoog vuur en bak de kipfiletreepjes 
en champignons 4 – 5 minuten. Voeg de 
kookroom en 1/4 blokje kippenbouillon per 
persoon toe. Laat het geheel 5 minuten 
zachtjes inkoken. 

SALADE MAKEN
 Maak in een saladekom een dressing 
van de extra vierge olijfolie en witte 
balsamicoazijn. Breng op smaak met peper en 
zout. Meng de veldsla door de dressing. 

PAPRIKA'S VULLEN
 Meng de zilvervliesrijst met de kip-
champignonsaus in de hapjespan. Vul de 
gebakken paprika's met het mengsel. 

SERVEREN
 Verdeel de paprika's over de borden en 
serveer de salade ernaast.



Spinazie f

Italiaans gekruid 
kipgehakt f

Farfalle

KnoflookteenUi

Venkel fRode peper f

Geraspte belegen 
kaas f

Crème fraîche f

Met dit pastagerecht krijg je lekker veel groente binnen - zelfs meer dan de dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid van 250 gram. Het gehakt hebben we vast voor je gekruid, voor extra veel smaak. 
De pasta is romig, maar toch fris dankzij de lichte anijssmaak van de venkel. Je geeft het geheel 
wat pit met rode peper – vergeet niet te kijken hoeveel peper je nodig hebt voor het aantal 
personen waarvoor jij kookt.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

ROMIGE FARFALLE MET GEKRUID KIPGEHAKT 
Met venkel, spinazie en belegen kaas

Totaal: 25 min.5
Quick & Easyr

Familyb



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 26 | 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
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Venkel (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Farfalle (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Italiaans gekruid 
kipgehakt (g) f

100 200 300 400 500 600

Spinazie (g) f 100 200 300 400 500 600
Crème fraîche 
(g) 7) f

50    100 150 200 250 300

Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

12 25 37 50 62 75

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) 3383 / 809 622 / 149 
Vet totaal (g) 36 7
 Waarvan verzadigd (g) 15,7 2,9
Koolhydraten (g) 76 14
 Waarvan suikers (g) 11,1 2,1
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 40 7
Zout (g) 0,6 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de romige farfalle met gekruid kipgehakt.

KNOFLOOK EN UI SNIJDEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de farfalle. Snipper de ui en pers de 
knoflook of snijd fijn. 

PEPER EN VENKEL SNIJDEN
Verwijder de zaadlijsten van de rode 

peper en snijd de rode peper fijn t. Halveer 
de venkel, snijd in kwarten en verwijder de 
harde kern. Snijd de venkel in kleine blokjes.

tTIP: De zaadlijsten en zaadjes zijn het 
pittigste deel van de peper, daarom verwijder 
je ze hier. Houd je juist van pittig? Laat de 
zaadlijsten dan zitten.

FARFALLE KOKEN
Kook de farfalle, afgedekt, 

10 – 12 minuten in de pan met deksel en giet 
daarna af. Laat zonder deksel uitstomen. 

BAKKEN
Verhit ondertussen de olijfolie in een wok 

of hapjespan met deksel en bak het kipgehakt 
in 3 minuten los op middelhoog vuur. Voeg 
de ui, knoflook en rode peper toe en bak 
2 minuten mee. Voeg de venkel en 1 el water 
per persoon toe, bestrooi met peper en zout 
en bak, afgedekt, 5 minuten. 

SAUS MAKEN
Zet het vuur laag en scheur de spinazie, 

eventueel in delen, klein boven de wok of 
hapjespan en laat al roerend slinken. Voeg de 
crème fraîche en de helft van de belegen kaas 
toe en roer goed door. Voeg de farfalle toe, 
breng verder op smaak met peper en zout en 
verhit nog 1 minuut.

SERVEREN
Verdeel de pasta over de borden. Garneer 

met de overige belegen kaas.



Tomatenpuree

PaprikapoederGedroogde tijm

KnoflookteenUi

Pruimtomaat fWortel f

Geraspte Italiaanse kaas 
f

Rode-paprikapesto f

Bruine ciabatta

Met dit gerecht krijg je maar liefst 400 gram groenten en 50% van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid vezels binnen. En dan hebben we het nog niet eens over de vitamine A gehad. Deze 
vitamine haal je vooral uit de wortel, maar zit ook in tomaat en is belangrijk voor gezonde ogen 
en een sterk immuunsysteem. Door de toevoeging van grana padano geef je de soep extra veel 
smaak. Tel daar de bruschetta met paprikapesto bij op en je zit zo in Italië!

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Tomatensoep met paprikapesto-bruschetta' s  
Met wortel en Italiaanse kaas

FamilyTotaal: 30 min.6 b



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 26 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    2    3    3    4    
Wortel (st) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Pruimtomaat (st) f 3    6    9    12    15    18    
Gedroogde tijm (tl) 1    2    3    4    5    6    
Paprikapoeder (tl) 1    2    3    4    5    6    
Tomatenpuree (blik)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Bruine ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Rode-paprikapesto 
(g) 7) 8) f

40 80 120 160 200 240

Geraspte Italiaanse 
kaas (g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

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

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

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2393 / 572 264 / 63
Vet totaal (g) 25 3
 Waarvan verzadigd (g) 8,0 0,9
Koolhydraten (g) 60 7
 Waarvan suikers (g) 25,0 2,8 
Vezels (g) 15 2
Eiwit (g) 19 2
Zout (g) 5,0 0,6

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, bakplaat met bakpapier en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de tomatensoep met paprikapesto-bruschetta's.

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snijd de ui in halve ringen en pers de knoflook 
of snijd fijn. Snijd de wortel in dunne halve 
plakken en de pruimtomaat in parten t.

GROENTEN BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

soeppan met deksel en fruit de ui en de 
knoflook 2 minuten op middelmatig vuur. 
Voeg de wortel, pruimtomaat, gedroogde 
tijm, het paprikapoeder en de tomatenpuree 
toe en bak 2 minuten. 

 SOEP KOKEN
 Verkruimel het bouillonblokje boven de 
pan. Voeg de honing en 300 ml kokend water 
toe per persoon. Kook de soep, afgedekt, 
12 – 15 minuten op laag vuur.

BRUSCHETTA'S MAKEN
 Snijd ondertussen de ciabatta in plakken 
van 1 cm. Verdeel de sneetjes ciabatta over 
een bakplaat met bakpapier, beleg met de 
rode-paprikapesto, besprenkel eventueel 
met de overige olijfolie en bak 6 – 8 minuten in 
de oven.

SOEP PUREREN
 Haal de soep van het vuur, voeg de helft 
van de Italiaanse kaas toe en pureer de soep 
met een staafmixer. Voeg eventueel (warm) 
water toe als je de soep wilt verdunnen en 
breng op smaak met peper en zout.

tTIP: Houd je niet van de velletjes en pitjes 
van de tomaat? Maak dan met een mes een 
kruisje in de onderkant van de tomaat en 
dompel deze kort in kokend water. Nu is 
het velletje makkelijk te verwijderen. Snijd 
vervolgens open en verwijder de zaadjes.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de soepkommen 
en garneer met de overige Italiaanse 
kaas. Besprenkel naar smaak met 
extra vierge olijfolie en serveer met 
de paprikapesto-bruschetta's.

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer 
dan de helft van de dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid voedingsvezels bevat en rijk is 
aan vitamine A? Vitamine A is van belang voor 
gezonde ogen en een sterk immuunsysteem.



Deense blauwe kaas fGemengde sla f

WalnotenVastkokende 
aardappelen 

PeerCourgette f

Net als aardbeien met balsamicoazijn, watermeloen met feta, of appel met makreel vormen 
peer en blauwe kaas een verrassend lekkere combinatie. Het geheim zit hem bij dit duo in de 
combinatie van vet, zout en zuur. The walnuts, with which you garnish the salad, are not only 
nice and crunchy, they are also the only nuts that are rich in omega 3 fatty acids which protects 
you from cardiovascular diseases.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen Calorie-focus

* g

%

SALADE MET PEER, DEENSE BLAUWE KAAS EN WALNOOT 
Met gepofte aardappel en courgettelinten

VeggieVTotaal: 40 min.8

L



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 26 | 2019

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

Walnoten 
(g) 8) 19) 25) 15    30    45    60    75    90    

Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peer (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gemengde sla
(g) 23) f

40    80    120    160    200    240    

Deense blauwe kaas 
(g) 7) f

40    75    100    125    175    200    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Wittewijnazijn (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Roomboter (el)  1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Zwarte balsamicoazijn 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2768 / 662 479/ 114
Vet totaal (g) 37 6
 Waarvan verzadigd (g) 11,8 2,0
Koolhydraten (g) 60 10
 Waarvan suikers (g) 20,6 3,6
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 19 3
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 23) Selderij 25) Sesam

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 150 g aardappelen en 25 g blauwe kaas 
per persoon.

BENODIGDHEDEN
Aluminiumfolie, bakplaat, 2x koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de salade met peer, Deense blauwe kaas en walnoot.

AARDAPPELEN POFFEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. Was 

de aardappelen grondig en snijd in kwarten, 
snijd de eventuele grotere aardappelen in 
zessen. Verdeel de aardappelen over 1 vel 
aluminiumfolie per persoon, besprenkel met 
de helft van de olijfolie en breng op smaak 
met peper en zout. Vouw de pakketjes dicht, 
leg ze op een bakplaat en pof de aardappelen 
35 – 40 minuten in de oven, of tot ze gaar zijn.

SNIJDEN
Hak ondertussen de walnoten grof. 

Schaaf of snijd de courgette in lange dunne 
linten. Halveer de peer, verwijder het klokhuis 
en snijd de peer met schil in parten.

 COURGETTE BAKKEN
 Verhit een koekenpan zonder olie op 
middelhoog vuur en rooster de walnoten 
goudbruin. Haal uit de pan en bewaar 
apart. Verhit de overige olijfolie in dezelfde 
koekenpan en bak de courgettelinten 
8 – 10 minuten op middelhoog vuur t. Haal 
de courgettelinten uit de pan en meng in een 
saladekom met wittewijnazijn, peper en zout. 
De courgettelinten mogen afkoelen.

PEER BAKKEN
 Smelt ondertussen de roomboter in een 
andere koekenpan en bak de partjes peer 
8 – 16 minuten op middelhoog vuur, of tot de 
buitenkant begint te kleuren. Wanneer de peer 
nog hard is,  zal het wat langer duren voor de 
peer zacht gebakken is. Blus de peer af met 
de zwarte balsamicoazijn, haal uit de pan en 
bewaar apart. 

SALADE MENGEN
 Meng de gemengde sla met de 
(afgekoelde) courgettelinten. Voeg eventueel 
extra vierge olijfolie toe en breng op smaak 
met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de gepofte aardappelen over de 
borden. Schep de salade ernaast en garneer 
de salade met de peer, de Deense blauwe 
kaas en de walnoten.
�

�

�

�

tTIP: Eet je dit gerecht met meer dan 
2 personen? Gebruik dan meerdere 
koekenpannen of grill de courgette op een 
bakplaat in de oven. 



Citroen f

Feta fRode cherrytomaten f

Zoete aardappelGroene linzen

KnoflookteenSjalot

Rucola & veldslaf

Verse bladpeterselie f

Dankzij de zoete aardappel en linzen is deze maaltijd een goede bron van vezels, die helpen 
bij het op peil houden van je bloedsuikerspiegel en zorgen voor een gevuld gevoel. De zoete 
aardappel of bataat is officieel geen aardappel, maar een groente. Hij bevat niet alleen meer 
vezels maar ook meer vitaminen, mineralen én koolhydraten dan de aardappel. 

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

* g

%

Linzensalade met feta en zoete aardappel  
met cherrytomaten en citroendressing

VeggieVTotaal: 50 min.0
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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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Groene linzen (g) 40    80    120    160    200    240    
Zoete aardappel (g) 300    600    900    1200    1500    1800    
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Feta (g) 7) f 50    100    150    200    250    300    
Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse bladpeterselie 
(g) f

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

Rucola & veldsla 
(g) 23) f

30    60    90    120    150    180    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2    4    6    8    10    12    
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Honing (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) 3962 / 947 615 / 147 
Vet totaal (g)  44 7
 Waarvan verzadigd (g)  10,9 1,7
Koolhydraten (g)  102 16
 Waarvan suikers (g)  31,6 4,9
Vezels (g)  18 3
Eiwit (g)  25 4
Zout (g)  1,8 0,3

ALLERGENEN

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

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op 
je calorie-inname? Bereid dan alle zoete 
aardappel in de oven, maar verwerk slechts de 
helft in dit gerecht. De overige zoete aardappel 
kun je de volgende dag bijvoorbeeld in een 
lunchsalade verwerken.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier, 2x koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de linzensalade met feta en zoete aardappel.

KOKEN EN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel. Kook de groene linzen 25 – 30 minuten, 
afgedekt, op laag vuur. Giet daarna af. Snijd 
de zoete aardappel ondertussen in halve 
plakken van 1 cm dik. Verdeel de aardappel 
over een bakplaat met bakpapier en meng met 
1 el olijfolie per persoont. Breng op smaak 
met peper en zout. Bak de aardappel 25 – 
35 minuten in de oven, of tot hij goudbruin is. 

SNIJDEN EN BAKKEN
Snipper ondertussen de sjalot en 

pers de knoflook of snijd fijn. Halveer de 
cherrytomaten. Snijd de feta in 3 repen per 
persoon, breng op smaak met peper en zout. 
Leg de feta op de bakplaat naast de zoete 
aardappel en bak de laatste 7 – 10 minuten 
mee in de oventt.

 BAKKEN EN MENGEN
 Verhit ondertussen 1/2 el olijfolie per 
persoon in een koekenpan op middelhoog 
vuur en bak de cherrytomaten 6 – 8 minuten. 
Roer regelmatig door. Pers de citroen uit. 
Meng in een saladekom 1 el citroensap per 
persoon met de extra vierge olijfolie. 

LINZEN BAKKEN
 Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een 
andere koekenpan op middelhoog vuur en 
fruit de sjalot 3 – 4 minuten. Voeg de knoflook 
toe en bak 1 minuut. Voeg vervolgens de 
gekookte groene linzen toe aan de pan en 
breng op smaak met zout en peper. Bak al 
roerend nog 1 – 2 minuten. Voeg het grootste 
deel van de citroendressing toe, draai het 
vuur hoog en verwarm kort. 
 
tTIP: Zorg ervoor dat alle zoete aardappel 
bedekt is met olijfolie, anders brandt hij aan.

BAKKEN EN AANMAKEN
 Besprenkel ondertussen de feta vlak voor 
serveren met de honing en bak nog 2 minuten 
in de oven. Snijd de verse bladpeterselie 
fijn. Scheur de rucola & veldsla klein. Meng 
de rucola & veldsla met de overgebleven 
citroendressing, breng op smaak met peper 
en zout.
 

ttTIP: Geen fan van warme feta? Sla deze 
stap dan over en verkruimel de kaas als laatste 
over het gerecht.

SERVEREN
 Verdeel de sla over de borden en schep 
de groene linzen ertussen. Verdeel de zoete 
aardappel, tomaatjes en feta erover en 
garneer met de bladpeterselie ttt.

 

tttTIP: Verdeel de warme feta voorzichtig 
over de borden, hij breekt snel in stukjes. Laat 
de kaas niet afkoelen, anders wordt hij droog.



Rode kidneybonen

Verse bladpeterselie fAnanas

Ui fKnoflookteen

Rode paprika fRode peper f

Zure room fVolkoren pitabroodje

TomatenblokjesMexicaanse kruiden

Gemalen kaneel

Chili con carne is niet meer weg te denken uit zowel de Mexicaanse als de Texaanse 'TexMex' 
eetcultuur. Ondanks dat je de chili vandaag zonder vlees maakt, bevat het gerecht toch veel 
eiwitten, in de vorm van rode kidneybonen. De ananas-salsa die je erbij serveert geeft het een 
friszoet tintje.

Gemakkelijk Caloriefocus

Eet binnen 5 dagen

* L

%

Vegetarische chili 
Met ananas-salsa en een pitabroodje 

VeggieVTotaal: 25-30 min.6
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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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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Ui (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode peper (st) f 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ananas (st) 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Verse bladpeterselie 
(g) f

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

Rode kidneybonen 
(blik)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Gemalen kaneel (tl) 1 2 3 4 5 6
Mexicaanse kruiden (tl) 1 2 3 4 5 6
Tomatenblokjes (pak)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Volkoren pitabroodje 
(st) 1) 1 2 3 4 5 6

Zure room (g) 7) f 50 100 150 200 250 300

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

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

Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2176 / 520 317 / 76
Vet totaal (g) 13 2
 Waarvan verzadigd (g) 4,8 0,7
Koolhydraten (g) 70 10
 Waarvan suikers (g) 29,1 4,2
Vezels (g) 18 3
Eiwit (g) 22 3
Zout (g) 3,3 0,5

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer 
dan de helft van de dagelijkse aanbevolen 
hoeveelheid vezels en vitamine E bevat? 
Vitamine E is een antioxidant en die goed is 
voor onze cellen, bloedvaten en organen.

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel en kom.
Laten we beginnen met het koken van de vegetarische chili.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers 

de knoflook of snijd fijn. Snipper de ui. 
Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en 
snijd de rode peper fijn. Snijd de rode paprika 
in blokjes. Snijd de schil van de ananas, 
verwijder de harde kern en snijd in kleine 
blokjes. Snijd daarna 1/3 van de benodigde 
ananas zeer fijn voor de salsa. Snijd 
de verse bladpeterselie fijn en laat de 
kidneybonen uitlekken.

GROENTEN BAKKEN
Verhit een wok of hapjespan, zonder 

olie, en bak de kaneel en de Mexicaanse 
kruiden 1 minuut of tot ze beginnen te 
geurent. Voeg de olijfolie toe en fruit de helft 
van de rode peper, knoflook en ui 2 minuten 
op middelhoog vuur. Voeg de paprika, 
tomatenblokjes, de grote blokjes ananas 
en de kidneybonen toe. Verkruimel er ¼ 
groentebouillonblokje per persoon boven en 
bak nog 2 – 3 minuten op middelhoog vuur. 

 SALSA MAKEN
 Blus de chili af met de zwarte 
balsamicoazijn en bak al roerend nog 
3 minuten. Verlaag het vuur, dek af, en laat 
nog 6 – 8 minuten zachtjes pruttelen. Meng 
ondertussen in een kom de fijngesneden 
ananas met de helft van de rode peper en de 
helft van de bladpeterselie. Breng de salsa op 
smaak met peper en zout. Bewaar apart.

PITA'S ROOSTEREN
 Bak ondertussen de volkoren pita’s 
5 – 7 minuten in de oven of toast ze in 
een broodrooster. 

OP SMAAK BRENGEN
 Roer de helft van de zure room door de 
chili en breng op smaak met peper en zout.

�

�

tTIP: Houd je niet van een sterke 
kaneelsmaak? Voeg dan wat minder toe.

SERVEREN
 Verdeel de vegetarische chili over de 
borden. Garneer met de salsa, de overige zure 
room en de overige bladpeterselie. Serveer 
met het pitabroodje. 



Wist je dat deze verse ravioli rechtstreeks uit De Pastafabriek komt? In dit Italiaanse 
familiebedrijf helpt de hele familie mee om de lekkerste pasta te maken – en dat is ze wat 
ons betreft goed gelukt! Deze ravioli heeft een romige vulling van aardappel, mascarpone en 
rucola. De verrassende combinatie van pasta en aardappel zie je in de Italiaanse keuken vaker 
terug. Laat je ons weten wat je ervan vindt?

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen Caloriefocus

- v
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Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Rucola & veldsla f

Basilicumcrème fRavioli met aardappel, 
rucola & mascarpone  

f

Rode puntpaprika fSjalot

AmandelschaasfselRode paprika f

Verse ravioli met paprika en amandelen 
Italiaans genieten in een handomdraai
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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 26 | 2019

3 MENGEN 
• Kook de ravioli 4 – 6 minuten. Giet af en voeg toe aan de 

pan met paprika. Voeg de basilicumcrème toe, meng 
voorzichtig en breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN 
• Meng de rucola en veldsla in een kom met de zwarte 

balsamicoazijn. Breng op smaak met zout en peper. Verdeel 
de sla over de borden en schep de ravioli erop of ernaast. 
Garneer met het amandelschaafsel.

1 VOORBEREIDEN
• Breng een pan met ruim water aan de kook voor de 

ravioli. Snijd de sjalot in halve ringen. 
• Snijd de rode puntpaprika en rode paprika in 

kleine blokjes.

2 PAPRIKA BAKKEN
• Verhit de olijfolie in een hapjespan op middelhoog vuur en 

voeg de sjalot, paprika en puntpaprika toe. Bak 8 minuten. 
Roer regelmatig door. Verhit een koekenpan op hoog vuur 
en rooster het amandelschaafsel tot het begint te kleuren. 
Haal uit de pan en bewaar apart.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Sjalot (st) 1    2    3    4    5    6    
Rode puntpaprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Amandelschaafsel 8) 19) 25) (g) 5    10    15    20    25    30    
Ravioli met aardappel, rucola & 
mascarpone (g) 1) 3) 7)f

125    250    375    500    625    750    

Basilicumcrème (kuipje) f 1    2    3    4    5    6    
Rucola & veldsla (g) 23) f 30    60    90    120    150    180    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Zwarte 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) 2372 / 567 625 / 149
Vetten (g) 31 8
 Waarvan verzadigd (g) 7,5 2,0
Koolhydraten (g) 55 14
 Waarvan suikers (g) 10,6 2,8
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 13 3
Zout (g) 1,1 0,3

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk  8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's  23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN: pan, hapjespan, koekenpan en kom. 
Laten we beginnen met het koken van de  verse ravioli met paprika en amandelen.



Als je graag wat minder koolhydraten eet, zit je met dit gerecht goed. De rijst hebben we 
namelijk aangevuld met broccolirijst. This means you will eat more than 200 grams of 
vegetables today. This meal is also rich in folic acid, which gives you energy. A good meal for 
before exercise, or when you just need some extra energy.

Supersimpel Lactosevrij

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij

- d

§ g

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Gele paprika f

Sperziebonen fRode peper f

Broccolirijst fPandanrijst

Verse gemberKnoflookteen

Garnalen fKokosmelk

Vissaus

SNELLE CURRY MET GARNALEN 
Met broccolirijst, sperziebonen en paprika
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of via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 
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3 GARNALEN BAKKEN 
• Verhit ondertussen de overige zonnebloemolie in een 

koekenpan en bak de rest van de knoflook, gember en rode 
peper 1 minuut op middelhoog vuur.

• Voeg de garnalen toe en bak 3 – 4 minuten, of totdat ze 
gaar zijn.

• Voeg de garnalen en het bakvocht toe aan de groenten en 
roer goed door. Breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN 
• Verdeel de pandanrijst met broccolirijst over de borden. 
• Verdeel de helft van de groenten en garnalen over de rijst 

en schep de helft ernaast. Giet de overige kokosmelk over 
het gerecht.

tTIP: Je ontvangt meer rijst dan je nodig hebt voor dit 
recept, dus weeg van tevoren de juiste hoeveelheid af.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Pandanrijst (g) 70 140 210 280 350 420
Broccolirijst (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Verse gember (cm) 2 3 4 5 7 8
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Sperziebonen (g) f 75 150 225 300 375 450
Gele paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vissaus (ml) 4) 10 20 30 40 50 60
Kokosmelk (ml) 26) 125 250 375 500 625 750
Garnalen (g) 2) f 80 160 240 320 400 480

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (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) 2948 / 705 524 / 125
Vetten (g) 36 6
 Waarvan verzadigd (g) 21,6 3,8
Koolhydraten (g) 68 12
 Waarvan suikers (g) 5,0 0,9
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 25 4
Zout (g) 3,4 0,6

ALLERGENEN

2) Schaaldieren 4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 26) Sulfiet
 
 

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan de helft van de 
dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine C bevat? 

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan, fijne rasp en wok of hapjespan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de  snelle curry met garnalen.

1 VOORBEREIDEN
• Kook de pandanrijst t, afgedekt, in 10 – 12 minuten gaar 

in een pan met deksel. Voeg in de laatste 3 minuten de 
broccolirijst toe. Giet af en laat uitstomen. Breng op smaak 
met peper en zout. 

• Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn. Rasp de gember, 
verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd de peper 
fijn. Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen en snijd de 
bonen in 3 gelijke stukken. Snijd de paprika in dunne reepjes.

2 BAKKEN EN KOKEN
• Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een wok of 

hapjespan met deksel op middelhoog vuur en bak de helft 
van de knoflook, de helft van de gember en de helft van de 
rode peper 1 minuut. 

• Voeg de sperziebonen, paprika, vissaus en kokosmelk toe 
en laat 8 – 10 minuten, afgedekt, zachtjes koken. Haal de 
laatste 2 minuten het deksel van de pan.



40 min

Eet binnen 5 dagen

9

%

+ Veel handelingen

Deze burger is niet zomaar een burger en vraagt dan ook om flink wat bouwvaardigheden. Het 
broodje wordt namelijk royaal belegd met een malse kalfsburger, gebakken ei, uienringen en plakjes 
bacon. Kalfsvlees is mager vlees met een heerlijk zachte en verfijnde smaak.

BURGER DELUXE 
EEN BURGER VAN KALFSVLEES MET GEBAKKEN EI EN SPEK

Kalfsburger f

Ontbijtspek fRode ui

Wit rozenbroodjeRoseval aardappelen 

Mini-romatomaten fLittle gem f

Mayonaise fAugurken en kappertjes 
f

Vrije-uitloopei f
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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 t t. 
Verhit ondertussen de overige olijfolie in de 
koekenpan van het ontbijtspek en bak per 
persoon 1 spiegelei.

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

SALADE MENGEN
  Voeg de little gem, de mini-
romatomaten, het ontbijtspek, de 
kappertjes en gesneden augurken toe aan de 
saladekom en meng goed.

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.

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

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 t. Besprenkel het rozenbroodje 
met wat water en bak ze de laatste 6 – 8  
minuten mee.

SNIJDEN EN SPEK BAKKEN
Snijd ondertussen de little gem grof, 

halveer de mini-romatomaten en snijd de 
rode ui in halve ringen. Verhit een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak het ontbijtspek, 
zonder vet, 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).

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

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) f 1    2    3    4    5    6    
Mini-romatomaten 
(g) f

100    150    200    250    300    350    

Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Ontbijtspek (g) f 25    50    75    100    125    150    
Kalfsburger (st) f 1    2    3    4    5    6    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1    2    3    4    5    6    
Augurken en kappertjes 
(bakje) f

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

Mayonaise 
(g) 3) 10) 19) 22) f

40    50    75    100    125    150    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Honing (el)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Mosterd (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Wittewijnazijn (el)  1/4 1/2    3/4 1 11/4 11/2
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) 5333 / 1275 634 / 152 
Vetten (g)  70 8
 Waarvan verzadigd (g)  16,2 1,9
Koolhydraten (g)  106 13
 Waarvan suikers (g)  10,8 1,3
Vezels (g)  10 1
Eiwit (g)  50 6
Zout (g)  2,6 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) Sesam

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, 2x koekenpan en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de burger deluxe.



40 min Lactosevrij

Eet binnen 3 dagen

d8
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* Gemakkelijk

Zin in zelfgemaakte sushi, maar weinig tijd? Dan is deze sushibowl perfect voor jou – een kom vol 
met sushi-smaken waarmee je eindeloos kunt variëren. Vandaag maak je een kleurrijke variant met 
onder andere warmgerookte zalm, avocado en radijsjes. Sojasaus en gember mogen natuurlijk niet 
ontbreken: de soja brengt het gerecht lekker op smaak en de gember werkt neutraliserend.

SUSHIBOWL MET WARMGEROOKTE ZALM 
MET INGEMAAKTE RADIJSJES, KOMKOMMER EN AVOCADO

Sojasaus

Verse gemberBosui f

Komkommer fRadijs f

AvocadoRisottorijst

Warmgerookte zalm                  
f

Sesamzaad

Peultjes 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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PEULTJES BAKKEN
 Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een 
hapjespan met deksel op hoog vuur. Voeg de 
peultjes toe, breng op smaak met peper en 
zout en roerbak in  3 – 5 minuten beetgaar.

MENGEN
  Verhit ondertussen de rest van de olijfolie 
in een koekenpan op middelmatig vuur en 
roerbak het sesamzaad goudbruin. Voeg 
toe aan de rijst en schep goed om. Verdeel 
de warmgerookte zalm met twee vorken in 
grove stukken. 

SERVEREN
 Verdeel de sesamrijst over de kommen 
en serveer met de warmgerookte zalm, 
de ingelegde radijsjes en komkommer, de 
peultjes, de bosui en de avocado.

GROENTEN SNIJDEN
Breng ruim water aan de kook in een pan 

met deksel en verkruimel er 1/8 bouillonblokje 
per persoon boven. Verwijder ondertussen 
het loof van de radijs en snijd de radijsjes in 
dunne plakjes. Snijd de komkommer in dunne 
staafjes van ongeveer 4 cm lang en 1/2 cm dik.

MENGEN EN KOKEN
Meng in een kom per persoon 11/2 el witte 

balsamicoazijn en 1 tl suiker met een snuf zout 
tot een dressing. Meng de komkommer en 
radijs erdoor. Zet opzij en schep regelmatig 
om. Voeg de risottorijst toe aan de pan met 
deksel en kook de risottorijst, afgedekt, in 
10 – 12 minuten gaar. Giet daarna af als dat 
nodig is en laat zonder deksel uitstomen.

 SNIJDEN EN MENGEN
 Snijd de avocado doormidden, verwijder 
de pit en schil en snijd het vruchtvlees in 
blokjes. Snijd de bosui in zeer fijne ringen 
en rasp de gember fijn. Meng in een kom 
per persoon 1 tl sojasaus, 1/4 el witte 
balsamicoazijn, 1/2 tl suiker en de extra vierge 
olijfolie. Voeg de bosui en 1/2 tl gemberrasp 
per persoon toe en schep goed om. Zet opzij.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan, 2x kom, rasp en hapjespan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de sushibowl met warmgerookte zalm.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Radijs (bos) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Komkommer (st) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Risottorijst (g) 75    150    225    300    375    450    
Avocado (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Bosui (st) f 2    4    6    8    10    12    
Verse gember (cm)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sojasaus (tl) 1) 6) 1    2    3    4    5    6    
Peultjes (g) f 75    150    225    300    375    450    
Sesamzaad 
(g) 11) 19) 22) 10    20    30    40    50    60    

Warmgerookte zalm 
(g) 4) f

160    320    480    640    800    960    

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje 
(st)

 1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4

Witte balsamicoazijn 
(el)

13/4 31/2 51/4 7    83/4 101/2

Suiker (tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Extra vierge olijfolie (el)  3/4 11/2 21/4 3    3 3/4 41/2
Olijfolie (el)  3/4 11/2 21/4 3    3 3/4 41/2
Peper & zout Naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4437 / 1061 677 / 162
Vetten (g) 55 8
 Waarvan verzadigd (g) 9,2 1,5
Koolhydraten (g) 83 13
 Waarvan suikers (g) 16,5 2,5
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 53 8
Zout (g) 3,6 0,5

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 4) Vis 6) Soja 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 



Kabeljauwfilet f

RozijnenParelcouscous

Rode cherrytomaten fWortel f

Tuinkers fVerse bladpeterselie f

Vandaag staat er een rijkgevulde parelcouscous op het menu, met kabeljauwfilet in de hoofdrol. 
De kabeljauw in jouw box is gevangen in wateren rond IJsland, met de longline-methode. 
Bij deze duurzame vangstmethode wordt de vis met aparte haakjes gevangen, waardoor er 
nauwelijks bijvangst is – dat is niet alleen duurzamer, maar het zorgt ook nog eens voor een 
betere kwaliteit van de vis.

Veel handelingen

Eet binnen 5 dagen

+

%

GEBAKKEN KABELJAUWFILET MET BOTERSAUS 
Met parelcouscous, wortel en tomaat

Totaal: 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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Wortel (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Verse bladpeterselie 
(g) f

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

Tuinkers 
(el) 15) 23) 24)f

2 4 6 8 10 12

Parelcouscous (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Rozijnen (g) 19) 22) 25) 15    30    40    60    75    90    
Kabeljauwfilet (st) 4) f 1    2    3    4    5    6    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175    350    525    700    875    1050    
Olijfolie (el)  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) 2906 / 695 448 / 107
Vet totaal (g) 22 3
 Waarvan verzadigd (g) 9,2 1,4
Koolhydraten (g) 83 13
 Waarvan suikers (g) 24,1 3,7
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 35 5
Zout (g) 2,2 0,3

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 4) Vis 
Kan sporen bevatten van: 15) Glutenbevattende granen 
19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 24) Mosterd 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, pan met deksel, koekenpan en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de gebakken kabeljauwfilet met botersaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden 

en bereid de bouillon. Snijd de wortel in de 
lengte doormidden en snijd vervolgens in zeer 
dunne halve plakken. 

GROENTEN IN DE OVEN
Leg de wortel in een ovenschaal en 

besprenkel met de helft van de olijfolie. Meng 
goed zodat alle wortel bedekt is met een 
laagje olijfolie en breng op smaak met peper 
en zout. Rooster 10 minuten in de oven. Voeg 
hierna de rode cherrytomaten toe aan de 
wortel in de ovenschaal, schep om en rooster 
nog 15 minuten in de oven. Snijd ondertussen 
de peterselie fijn en knip de tuinkers los.

 PARELCOUSCOUS KOKEN
 Verhit de overige olijfolie in een pan met 
deksel. Voeg de parelcouscous toe en bak al 
roerend 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg 
de bouillon en de rozijnen toe, zet het vuur 
laag en kook de parelcouscous, afgedekt, 
in 12 minuten droog. Roer daarna de korrels 
los en laat zonder deksel uitstomen. Meng er 
vervolgens ⅓ van de peterselie door en breng 
op smaak met peper en zout.

KABELJAUW BAKKEN
 Smelt ondertussen de helft van de 
roomboter in een koekenpan op middelhoog 
vuur en bak de kabeljauw 1 – 2 minuten per 
kant. Breng op smaak met peper en zout. 
Haal de kabeljauw uit de pan en houd warm 
in aluminiumfolie. Bewaar de koekenpan 
met bakvet.

BOTERSAUS MAKEN
 Verhit de overige roomboter in de 
koekenpan met bakvet en voeg 1/3 van de 
peterselie toe. Breng op smaak met peper en 
zout en roer goed door.

SERVEREN
 Meng de cherrytomaten en wortel door 
de parelcouscous. Verdeel de parelcouscous 
over de borden en garneer met de tuinkers en 
de overige peterselie. Leg de kabeljauw erop 
en schenk de botersaus erover.



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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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

OMELET MET SPEKJES EN BIESLOOK 
op een zuurdesembroodje

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

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

2 4

Verse bieslook (g) f 5 10

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Melk 7) f scheutje

Spekblokjes (g) f 40 80

Zelf toevoegen

Roomboter (el) ½ 1

Peper & zout Naar smaak

fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2565 / 613 854 / 204 
Vetten (g) 26 9
 Waarvan verzadigd (g) 9,4 3,1
Koolhydraten (g) 64 21
 Waarvan suikers (g) 1,8 0,6
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 29 10
Zout (g) 2,2 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten bevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 
11) Sesam 

Kan sporen bevatten van: 17) Eieren  21) Melk/lactose 22) Noten 

1 Verwarm de oven voor op 210 graden. Bak het zuurdesembrood 6 – 8 minuten in 
de oven.

2 Snijd ondertussen de bieslook fijn. Kluts de eieren in een kom met een scheutje 
melk en de bieslook. Breng op smaak met peper en zout. 

3 Smelt de roomboter in een koekenpan en bak de spekblokjes in 2 minuten 
op middelhoog vuur rondom bruin. Schenk het eimengsel erbij en bak per 

2 personen 1 omelet.

4 Snijd het brood doormidden en beleg met de omelet. Drink met een glas melk.  

 OMELET MET SPEKJES 
EN BIESLOOK 
op een zuurdesembroodje 
 
 
BULGAARSE YOGHURT 
MET DRUIVEN   
en notenmix  
 
 
SPELTWAFELS MET 
AVOCADO 
tomaat en oude kaas  



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 kaasplakken (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) 10 8
 Waarvan suikers (g) 2,5 1,9
Vezels (g) 8 6
Eiwit (g) 10 8
Zout (g) 0,6 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten bevattende granen 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

Appel (st) 2 4

Peer (st) 1 2

Volle yoghurt (ml) 7) f 400 800
Cranberry-walnotenmix (g)  
8) 19) 25)

60 120

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1931 / 462 373 / 89
Vetten (g) 19 4
 Waarvan verzadigd (g) 5,5 1,1
Koolhydraten (g) 61 12
 Waarvan suikers (g) 47,9 9,3
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 9 2
Zout (g) 0,2 0,0

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van:  19) Pinda's  25) Sesam

1 Snijd de appel en peer in kwarten en 
verwijder het klokhuis. Snijd de helft van 

de appel en peer in blokjes en de andere 
helft in dunne plakken. 

2 Meng de blokjes appel en peer met de 
volle yoghurt in een kom. Garneer met 

de plakken appel en peer en bestrooi met 
de cranberry-walnotenmix.

VOLLE YOGHURT MET APPEL   
met cranberry-walnotenmix


