
Zeebaarsfilet met 
huid f

Verse salie fKnoflookteen

KerriepoederVastkokende 
aardappelen

Gele paprika fCourgette f

Kruidenboter is verrassend makkelijk zelf te maken. Meer dan roomboter, verse kruiden en een 
beetje spierkracht heb je niet nodig. In dit recept breng je de boter op smaak met salie, een 
kruid dat uitstekend bij de zeebaarsfilet past. Tip: zorg dat je de roomboter ruim van tevoren op 
kamertemperatuur laat komen, zo is hij een stuk makkelijker te mengen.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen Caloriefocus

* g

§ L

GEBAKKEN ZEEBAARS MET ZELFGEMAAKTE SALIEBOTER 
met gele paprika, courgette en kerrie-aardappelen

FamilybTotaal: 40-45 min.6
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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
Vastkokende 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Kerriepoeder (tl) 9) 10) 11/2 3 4 1/2 6 71/2 9
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gele paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Verse salie (g) f 5 10 15 20 25 30
Zeebaarsfilet met huid 
(st) 4) f

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Roomboter (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Olijfolie (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) 2494 / 596 404 / 96 
Vet totaal (g) 24 4
 Waarvan verzadigd (g) 8,5 1,4
Koolhydraten (g) 62 10
 Waarvan suikers (g) 14,5 2,4
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 29 5
Zout (g) 0,2 0,0

ALLERGENEN

4) Vis 9) Selderij 10) Mosterd 

BENODIGDHEDEN
2x kom, 2x bakplaat met bakpapier, keukenpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de gebakken zeebaars met zelfgemaakte salieboter.

AARDAPPELEN BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

haal de roomboter uit de koelkast. Schil de 
aardappelen of was ze grondig en halveer. 
Snijd grote aardappelen in parten. Meng in 
een kom per persoon 1/2 el olijfolie met 11/2 tl 
kerriepoeder t. Meng de aardappelen op 
een bakplaat met bakpapier met de kerrie-
olie, peper en zout. Schep goed om. Bak de 
aardappelen 30 – 35 minuten in de oven, of 
tot ze knapperig zijn.

SNIJDEN
Snijd de courgette in plakjes. Verwijder 

de zaadlijsten van de gele paprika en snijd in 
reepjes. Kneus 1 knoflookteen per persoon 
door hem plat op het aanrecht te leggen 
en er met de vlakke kant van je mes op te 
duwen. Pers daarnaast 1/2 knoflookteen per 
persoon of snijd fijn. Snijd de salie fijn.

 GROENTEN IN DE OVEN
 Verdeel de courgette, de paprika en de 
gekneusde knoflookteen over een andere 
bakplaat met bakpapier. Besprenkel met 1/2 el 
olijfolie per persoon en bestrooi met peper en 
zout. Bak de de laatste 20 minuten mee met de 
aardappelen in de oven.

SALIEBOTER MAKEN
 Meng ondertussen in een kom de 
roomboter, de salie en de fijngesneden 
knoflook met een vork. Dep de zeebaarsfilet 
droog met keukenpapier.

tTIP: Houd je niet zo van kerrie? Gebruik dan 
minder kerrie in de olie, of laat het helemaal 
achterwege.

ZEEBAARS BAKKEN
 Verhit in een koekenpan 1/2 el van de 
salieboter per persoon op middelhoog vuur en 
bak de zeebaarsfilet 2 – 3 minuten op de huid. 
Verlaag het vuur en bak de vis nog 1 minuut 
op de andere zijde tt. Breng op smaak met 
peper en zout. Voeg de overige salieboter en 
1 el water per persoon toe aan de koekenpan 
en bak nog 1 minuut.

SERVEREN
 Serveer de zeebaarsfilet met de gekruide 
aardappelen en de gegrilde groenten. 
Besprenkel met het bakvet uit de koekenpan.

ttTIP: Zorg ervoor dat je de vis niet heen 
en weer beweegt als hij op de huid bakt. Druk 
hem met een spatel zo nu en dan voorzichtig 
tegen de bodem van de koekenpan – zo wordt 
het huidje lekker krokant.



Rucola f

Rode pesto fVers basilicum f

Rode cherrytomaten fSjalot

Feta fConchiglie

In dit pastagerecht komen alle kleuren van de Italiaanse vlag terug. Rode pesto is minder 
bekend dan de groene variant, maar minstens zo lekker. Hij wordt gemaakt van zongedroogde 
tomaten en geeft een heerlijke mediterrane smaak aan deze pasta. De rucola en het basilicum 
zorgen voor frisheid in het gerecht.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

CONCHIGLIE MET RODE PESTO EN FETA 
met rode cherrytomaten, rucola en basilicum

VeggievTotaal: 25 min.5
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  #HelloFresh 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) 1    2    3    4    5    6    
Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Conchiglie (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 175 200
Vers basilicum (g) f 21/2    5 71/2 10 121/2 15
Rode pesto (g) 7) 8) f 40    80    120    160    200    240    
Rucola (g) 23) f 40    60    80    100    140    160    

Zelf toevoegen
Olijfolie (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) 3483 / 833 835 / 200
Vet totaal (g) 47 11
 Waarvan verzadigd (g) 9,8 2,4
Koolhydraten (g) 77 19
 Waarvan suikers (g) 11,2 2,7
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 21 5
Zout (g) 1,7 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de conchiglie met rode pesto en feta.

GROENTEN SNIJDEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de conchiglie. Snipper de sjalot en 
halveer de cherrytomaten.

CONCHIGLIE KOKEN
Kook de conchiglie, afgedekt, 

14 – 16 minuten. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.

 TOMATEN ROERBAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een wok 
of hapjespan en fruit de sjalot 2 minuten op 
middellaag vuur. Zet het vuur middelhoog, 
voeg de tomaten toe en roerbak 4 minuten. 
Breng op smaak met peper en zout. 

PASTA MENGEN
 Snijd ondertussen de feta in blokjes van 
½ cm en scheur de blaadjes basilicum klein. 
Voeg de conchiglie en de rode pesto toe aan 
de wok of hapjespan en verhit 1 minuut t. 

DRESSING MAKEN
 Maak in een kleine kom een dressing van 
de zwarte balsamicoazijn en de extra vierge 
olijfolie. Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de rucola en de conchiglie 
over de borden. Besprenkel met de dressing 
en garneer het gerecht met de feta en 
het basilicum.

tTIP: Voeg voor een zoetzuur accent 1 tl 
zwarte balsamicoazijn per persoon toe aan de 
pastasaus.



Brede rijstnoedels

KokosmelkKoolvishaasje f

Broccoli fKnoflookteen

Groene currypasta fVadouvan

Limoen f

Vanavond staan er rijstnoedels op het menu. Deze zijn er in verschillende varianten – wij hebben 
gekozen voor de bredere variant die je ook terugvindt in Thaise pad thai. Dankzij de broccoli 
krijg je met deze maaltijd meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C binnen, 
wat bijdraagt aan een goede weerstand en energie.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

MILDE VISCURRY 
met rijstnoedels en broccoli 

GlutenvrijgTotaal: 40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Vadouvan (tl) 10) 1 2 3 4 5 6
Groene currypasta (g) 
7) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Koolvishaasje (st) 4) f 1 2 3 4 5 6
Kokosmelk (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Brede rijstnoedels (g) 50 100 150 200 250 300
Limoen (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Zelf toevoegen
Visbouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Suiker (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
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) 2621 / 627 350 / 84 
Vet totaal (g) 32 4
 Waarvan verzadigd (g) 14,8 2,0
Koolhydraten (g) 53 7
 Waarvan suikers (g) 6,1 0,8
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 3,1 0,4

ALLERGENEN

4) Vis 7) Melk/lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 26) Sulfiet

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht door 
de broccoli meer vitamine C bevat dan de 
dagelijks aanbevolen hoeveelheid? Daarnaast 
bevat het de helft van de dagelijkse behoefte 
aan foliumzuur, een vitamine die bijdraagt aan 
een fit en energiek gevoel.

BENODIGDHEDEN
Grote hapjespan met deksel en keukenpapier.
Laten we beginnen met het koken van de milde viscurry.

SNIJDEN
Bereid de bouillon. Pers de knoflook of 

snijd fijn. Snijd de bloem van de broccoli in 
zeer kleine roosjes en de steel in kleine blokjes.

CURRYBASIS MAKEN
Verhit de zonnebloemolie in een grote 

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

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

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

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

SERVEREN
 Verdeel de curry over de borden. Knijp 
het limoenpartje erover uit en serveer het 
andere partje aan tafel.

tTIP: Let op: de rijstnoedels nemen veel 
vocht op. Je gebruikt daarom niet alle noedels. 
Wil je meer noedels gebruiken? Kook ze dan in 
een aparte pan met ruim water en voeg ze bij 
stap 5 toe.



Rucola f

Duitse biefstuk fGroene pesto f

KnoflookteenParelcouscous

Tomaat fPortobello f

In nog geen 20 minuten aan tafel en tóch een maaltijd om trots op te zijn. Het ster-ingrediënt in 
deze maaltijdsalade is de Duitse biefstuk: grofgemalen biefstuk in de vorm van een burger. Net 
als tartaar kun je dit vlees rauw eten.Gemakkelijk Quick & Easy

Eet binnen 5 dagen

* r

%

Salade met Duitse biefstuk en pestodressing 
met parelcouscous, gebakken portobello, tomaat en rucola

FamilybTotaal: 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 29 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Portobello (st) f 1 2 3 4 5 6
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Groene pesto (g) 7) 8) f 25 50 75 100 125 150
Duitse biefstuk (st) f 1 2 3 4 5 6
Rucola (g) 23) f 40 60 80 100 140 160

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

Olijfolie (el)  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Extra vierge olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn 
(tl) 1 2 3 4 5 6

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) 3471 / 830 726 / 174 
Vet totaal (g) 42 9
 Waarvan verzadigd (g) 9,3 2,0
Koolhydraten (g) 69 14
 Waarvan suikers (g) 7,3 1,5
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 39 8
Zout (g) 3,4 0,7

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose 8) Noten 
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, 2x koekenpan, kleine kom en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de salade met Duitse biefstuk en pestodressing.

PARELCOUSCOUS KOKEN
Breng 300 ml water per persoon aan 

de kook in een pan met deksel. Verkruimel 
het bouillonblokje boven de pan en kook 
de parelcouscous, afgedekt, in 12 minuten 
gaar. Giet af, roer de korrels los en laat zonder 
deksel uitstomen. 

SNIJDEN
Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de 

portobello in plakken en de tomaat in parten.

 PORTOBELLO BEREIDEN
 Verhit de olijfolie in een koekenpan 
op middelhoog vuur. Voeg de knoflook, de 
portobello, peper en zout toe en roerbak in 
5 – 6 minuten goudbruin. 

DRESSING MAKEN
 Meng in een kleine kom de groene 
pesto, de extra vierge olijfolie en de zwarte 
balsamicoazijn tot een dressing en breng op 
smaak met peper en zout.

DUITSE BIEFSTUK BAKKEN
 Verhit de roomboter in een andere 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
Duitse biefstuk 2 – 4 minuten per kant t. 
Bestrooi met peper en zout. Meng ondertussen 
in een saladekom de tomaat, de rucola en 
de helft van pestodressing. Voeg daarna de 
parelcouscous toe en meng goed.

tTIP: Duitse biefstuk mag na het bakken nog 
rood zijn van binnen.

SERVEREN
 Verdeel de parelcouscous over 
de borden. Leg de portobello en de 
Duitse biefstuk erop en garneer met de 
overige pestodressing.



Buffelmozzarella f

ParelgerstKnoflookteen

Gele paprika fRode paprika f

Turkse groene peper fRode puntpaprika 
f

Little gem f

Vers basilicum f

Deze zomerse salade is een kleurrijk feestje op je bord. Door de little gem te smoren, krijgt hij 
extra veel smaak. Deze kooktechniek wordt ook wel braiseren genoemd en is een combinatie 
van braden en stoven, waarbij je de ingrediënten gaart in vocht of vet. Het wordt vaak gedaan 
met vlees of groenten, maar ook de knapperige slasoort little gem leent zich hier perfect voor. 
Laat je ons weten wat je ervan vindt?

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 3 dagen

* V
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Paprika caprese met gesmoorde little gem 
met parelgerst en basilicum

FamilybTotaal: 35-40 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gele paprika  (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode puntpaprika 
(st) f

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

Turkse groene peper 
(st) f

1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Parelgerst (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Buffelmozzarella 
(bol) 7) f

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

Vers basilicum (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Little gem (st) f 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
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) 3169 / 758 410 / 98 
Vet totaal (g) 41 5
 Waarvan verzadigd (g) 16,1 2,1
Koolhydraten (g) 69 9
 Waarvan suikers (g) 10,1 1,3
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 22 3
Zout (g) 3,1 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose

tTIP: Dit gerecht is rijk aan kalium, wat 
vooral komt door de parelgerst en de 
verschillende soorten paprika's. Kalium is 
belangrijk voor een gezonde bloeddruk.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, ovenschaal, aluminiumfolie, koekenpan met deksel en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de paprika caprese met gesmoorde little gem.

VOORBEREIDEN 
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Bereid de bouillon in een pan met deksel 
voor de parelgerst. Snijd de gele paprika en 
de rode paprika in achten. Halveer de rode 
puntpaprika. Pers de knoflook of snijd fijn.

PAPRIKA'S ROOSTEREN 
Leg alle paprika's en de groene 

Turkse peper in een grote ovenschaal t en 
besprenkel ze met 11/2 el olijfolie per persoon. 
Verdeel de knoflook erover en breng op 
smaak met peper en zout. Meng goed. Dek 
de ovenschaal af met aluminiumfolie en bak 
30 – 35 minuten in de oven. Verwijder het 
aluminiumfolie na 20 minuten.  

 PARELGERST MAKEN 
 Voeg de parelgerst toe aan de bouillon 
en laat, afgedekt, 25 minuten zachtjes koken. 
Roer tussendoor goed over de bodem van de 
pan om aanbraden te voorkomen en voeg 
als het nodig is extra water toe. Giet af als dat 
nodig is en laat staan met het deksel op de 
pan. Scheur de buffelmozzarella klein en 
snijd het basilicum in reepjes.  

LITTLE GEM SMOREN
 Snijd de little gem in de lengte 
doormidden. Laat het harde uiteinde eraan. 
Verhit, 5 minuten voordat de paprika's klaar 
zijn, 1/2 el roomboter in een koekenpan met 
deksel op hoog vuur. Leg de little gem met de 
snijkant naar beneden in de pan, verlaag het 
vuur naar middelhoog en bestrooi met peper 
en zout. Bak de little gem 2 minuten. Voeg 
daarna 1 el water toe per persoon en dek de 
pan af. Bak nog 5 –7 minuten.

CAPRESE MAKEN 
 Haal de geroosterde groenten uit 
de oven. Meng in een saladekom de 
groenten met de buffelmozzarella en het 
basilicum. Schenk het overgebleven vocht 
uit de ovenschaal erbij en voeg 1 tl witte 
balsamicoazijn per persoon toe. Meng goed en 
breng op smaak met peper en zout.

tTIP: Kook je dit gerecht voor meer 
dan 2 personen? Gebruik dan meerdere 
ovenschalen.

SERVEREN
 Verdeel de parelgerst over de borden. 
Schep de paprika caprese erover en serveer 
met de gesmoorde little gemtt. 

ttTIP: Let op dat je het harde uiteinde van 
de little gem niet opeet – dit is niet zo lekker.



Gele paprika f

Mayonaise fVrije-uitloopei f

UiVastkokende 
aardappelen

Geraspte belegen  
kaas f

Boekoeloekoemix

Witte ciabatta

Mesclun f

Vandaag staat er een leuke vegetarische variatie op het menu: de boekoeloekoeburger – ja, 
je leest het goed! Boekoeloekoe is een mix van volkoren granen en meer dan 15 verschillende 
soorten gedroogde kruiden, specerijen en groenten waar je zelf heel makkelijk een lekkere 
burger (zonder vlees) mee maakt. Je kunt er zelf ook nog mee variëren door er bijvoorbeeld 
kaas of rode peper aan toe te voegen.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Boekoeloekoeburger met gebakken ei 
met aardappelen, frisse salade en honing-mosterdmayonaise

VeggieVTotaal: 45 min.9
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Ui (st)  1/8  1/4  3/8 1/2 5/8 3/4
Boekoeloekoemix (g) 1) 
9) 19) 20) 21) 22) 25) 27) 20 40 60 80 100 120

Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

121/2 25 371/2 50 621/2 75

Vrije-uitloopei (st) 3) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Mayonaise 
(g) 3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Gele paprika (st) f 1 2 2 3 4 5
Mesclun (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Witte ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Melk (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte balsamicoazijn (tl) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Honing (tl) 1 2 3 4 5 6
Mosterd (tl) 2 4 6 8 10 12
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3996 / 955 630 / 151 
Vet totaal (g) 55 9
 Waarvan verzadigd (g) 10,6 1,7
Koolhydraten (g) 85 13
 Waarvan suikers (g) 16,0 2,5
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 1,9 0,3

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 
9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Saladekom, kom, hapjespan met deksel, grote kom, kleine kom, ovenrooster met bakpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de boekoeloekoeburger met gebakken ei.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil 

de aardappelen of was ze grondig en snijd 
in parten. Snipper de ui zeer fijn. Verhit 1 el 
olijfolie per persoon in een 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. 

BOEKOELOEKOEBURGER MAKEN
Kluts een half ei per persoon in een 

kom. Meng in een grote kom de benodigde 
boekoeloekoemix met de geraspte kaas, ui 
en per persoon 1 el van het geklutste ei en 1 el 
melk t. Voeg eventueel een beetje extra melk 
toe wanneer het mengsel te droog lijkt tt. 
Laat het mengsel 15 minuten stevig worden in 
de koelkast.

 SALADE MAKEN
 Maak ondertussen een dressing van 
de extra vierge olijfolie, 1 tl mayonaise per 
persoon en de witte balsamicoazijn in een 
saladekom. Snijd de gele paprika in dunne 
reepjes. Meng de dressing met de gele paprika 
en de mesclun salade, houd een beetje 
mesclun salade apart voor op het broodje. 

BURGERS BAKKEN
 Maak van de boekoeloekoemix een 
kleine bal per persoon. Verhit 1/4 el olijfolie per 
persoon in een koekenpan op middelhoog 
vuur, leg de ballen voorzichtig in de pan 
en druk ze plat tot een burger. Je kunt ze 
eventueel nog een beetje vormen met een 
spatel. Bak de boekoeloekoeburgers 
4 – 5 minuten aan elke kant. Verhit 
ondertussen 1/4 el olijfolie per persoon in een 
andere koekenpan en bak het overige ei. Breng 
op smaak met peper en zout.

CIABATTA BAKKEN 
Bak ondertussen de ciabatta 6 – 8 

minuten in de oven. Meng ondertussen in een 
kleine kom de rest van de mayonaise met de 
honing en de mosterd. 

tTIP: In dit recept kluts je het ei eerst, zodat 
je gemakkelijk eetlepels kunt afmeten. Als je te 
veel toevoegt, wordt de mix te plakkerig.

BURGER BOUWEN
 Snijd de ciabatta open en verdeel de 
apart gehouden mesclunsalade op het 
broodje. Leg de boekoeloekoeburger 
erop en verdeel 1 el van de honing-
mosterdmayonaise over de burger. Leg het 
gebakken ei op de burger. Serveer de mesclun 
salade en de aardappelen naast het broodje.

ttTIP: Op de verpakking van de burgermix 
staat een net iets andere bereiding. Volg deze 
niet, maar houd de stappen van dit recept aan.



Paprikapoeder

Gemalen komijnzaadCourgette f

UiKnoflookteen

Kruimige aardappelenZoete aardappel

Bruine ciabatta

Gezouten cashewnotenFeta f

Verse koriander f

Deze maaltijdsoep is geïnspireerd op locro de papa uit Peru. Deze aardappelsoep vind je niet 
alleen bij Peruaanse gezinnen op tafel, het is een favoriet in heel Zuid-Amerika. Vandaag maak 
je een vegetarische variant met komijn en toppings als cashewnoten en feta.Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen
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Peruaanse aardappelsoep met feta 
met courgette, cashewnoten en komijn

VeggieVTotaal: 35 min.7
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zoete aardappel (g) 100 200 300 400 500 600
Kruimige aardappelen 
(g) 125 250 375 500 625 750

Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gemalen komijnzaad 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Verse koriander (g) f 21/2    5 71/2 10 121/2 15
Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Gezouten cashewnoten 
(g) 5) 8) 25) 10 20 30 40 50 60

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

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 350 700 1050 1400 1750 2100
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) 3238 / 774 338 / 81
Vet totaal (g) 32 3
 Waarvan verzadigd (g) 10,2 1,1
Koolhydraten (g) 95 10
 Waarvan suikers (g) 22,1 2,3
Vezels (g) 12 1
Eiwit (g) 22 2
Zout (g) 6,3 0,7

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 5) Pinda's 6) Soja 7) Melk/lactose 
8) Noten 
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 25) Sesam 
27) Lupine

NTIP: Let jij op je zout-inname? Bereid dan 
de bouillon met 1/3 bouillonblokje per persoon.

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, koekenpan en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de Peruaanse aardappelsoep met feta.

SNIJDEN
Bereid de bouillon en verwarm de oven 

voor op 210 graden. Pers de knoflook of 
snijd fijn en snipper de ui. Weeg de zoete 
aardappel af. Schil de zoete aardappel en 
de aardappelen en snijd in blokjes van 2 cm. 
Snijd de courgette in blokjes van een 1/2 cm.  

SOEP KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

soeppan met deksel en fruit de knoflook 
en de ui 1 minuut op middelhoog vuur. 
Voeg halverwege de gemalen komijn en 
het paprikapoeder toe en bak mee. Voeg 
de bouillon, de aardappelen en de zoete 
aardappel toe, breng aan de kook en zet 
het vuur middellaag. Dek de pan af en laat 
15 minuten zachtjes koken.

 GARNERING SNIJDEN
 Snijd ondertussen de verse koriander 
grof en snijd de feta in blokjes. Hak de 
gezouten cashewnoten grof. Bak de bruine 
ciabatta 6 – 8 minuten in de oven.

COURGETTE BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een koekenpan en bak de blokjes courgette 
6 – 8 minuten op middelhoog vuur, of tot ze 
bruin en gaar zijn. Breng op smaak met peper 
en zout.

SOEP PUREREN
 Pureer de soep met een staafmixer en 
voeg eventueel extra water toe om de soep te 
verdunnen. Meng de zwarte balsamicoazijn 
erdoor en breng de soep op smaak met peper 
en zout.

SERVEREN
 Verdeel de soep over diepe borden en 
garneer met de feta, de cashewnoten, de 
gebakken courgette en de koriander. Serveer 
met de ciabatta.

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht rijk is aan 
vezels, vitamine C en ijzer?



Rucola f

Grote gemarineerde 
garnalen f

Tomaat f

Limoen fOrzo

KnoflookteenVers basilicum f

De grote garnalen die vanavond de show stelen op jouw barbecue (of in de keuken) hebben 
wij vast voor je gepeld én gemarineerd in een knoflookmarinade. Garnalen en knoflook 
vormen een gouden duo. Daarom maak je in dit gerecht ook een knoflookolie met limoen en 
basilicumtakjes. De friszure limoen past perfect bij de sterke knoflook en samen geven ze de 
orzo veel smaak.

Gemakkelijk Caloriefocus

Eet binnen 3 dagen
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Gegrilde garnalenspiezen 
met limoen-orzosalade, knoflook en basilicum

LactosevrijdTotaal: 35-40 min.8

Geniet deze maand optimaal van  
de lange zomeravonden met elke 

week een speciaal barbecue-recept 
op het menu. Steek de grill maar vast 

aan en pak de barbecuekaart erbij!

JULI 
OP HETE KOLEN

 BBQ 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Limoen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Vers basilicum (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaat (st) f 2 4 6 8 10 12
Grote gemarineerde 
garnalen (g) 2) f

100 200 300 400 500 600

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

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

Zwarte balsamicoazijn 
(el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Olijfolie (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) 2506 / 599 561 / 134            
Vet totaal (g) 21 5
 Waarvan verzadigd (g) 3,1 0,7
Koolhydraten (g) 70 16
 Waarvan suikers (g) 9,5 2,1
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 28 6
Zout (g) 4,2 0,9

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 2) Schaaldieren
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Grill- of koekenpan, pan met deksel, rasp, ovenschaal, aluminiumfolie en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de gegrilde garnalenspiezen.

ORZO KOKEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Kook ruim water in een pan met deksel t, 
verkruimel het bouillonblokje boven de pan en 
voeg de orzo toe. Kook de orzo, afgedekt, in 
10 – 12 minuten gaar. Giet af en spoel daarna 
met lauw water.

SNIJDEN
Rasp de schil van de limoen en pers 

de limoen uit. Haal de blaadjes van het 
basilicum. Snijd de blaadjes in reepjes en snijd 
de takjes fijn. Pers de knoflook of snijd fijn.

 TOMATEN AANMAKEN
 Halveer de tomaten en meng in een 
ovenschaal met de zwarte balsamicoazijn, 
de olijfolie en peper en zout naar smaak. Dek 
de ovenschaal af met aluminiumfolie en bak 
15 – 20 minuten in de oven.

KNOFLOOKOLIE MAKEN
 Meng ondertussen in een kleine kom de 
extra vierge olijfolie met de limoenrasp, de 
knoflook, de fijngesneden basilicumtakjes en 
1 tl limoensap per persoon. Breng op smaak 
met peper en zout. 

GARNALEN BAKKEN
 Rijg de gemarineerde garnalen aan de 
spiezen. Verhit een grill- of koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de garnalenspiezen 
in 8 – 10 minuten rondom gaar. Voeg 
eventueel wat extra olijfolie toe wanneer de 
garnalen aanbakken.

tTIP: Het is belangrijk dat je ruim water 
gebruikt tijdens het koken en dat je de orzo na 
het afgieten goed afspoelt, omdat hij anders 
de substantie van risotto krijgt. In dit recept is 
het de bedoeling dat het losse korrels blijven.

SERVEREN
 Meng de knoflookolie en de rucola door 
de lauwwarme orzo en breng op smaak met 
ruim peper en zout. Verdeel de orzosalade 
over de borden en leg de garnalenspiezen 
en de gepofte tomaten erbij. Schenk het 
achtergebleven vocht uit de ovenschaal 
over de tomaten en garneer met de reepjes 
basilicum. Besprenkel de salade met het 
overige limoensap.

  BUITEN ETEN? 
  PAK DE BARBECUEKAART ERBIJ! 



Voldoende groente eten is met dit recept een eitje. Met deze boerenomelet krijg je namelijk in 
een keer 250 gram groente binnen. Naar het schijnt werd deze boerenomelet oorspronkelijk 
gemaakt met alle groente die de boer nog in de keuken had. Zo zette hij eenvoudig een 
voedzame maaltijd op tafel, zonder eten te verspillen. Heb jij nog wat extra groente of kruiden 
in je keukenkastje? Voeg die dan gerust toe. Naast groente zit er vandaag ook oude kaas in de 
omelet – dit zorgt ervoor dat het geheel lekker smeuïg wordt. 

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 3 dagen
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Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Ciabatta met pitten

Vrije-uitloopei fItaliaanse groentemix 
f

Rode paprika fAardappelblokjes f

Verse krulpeterselie & 
bieslook f

Pruimtomaat f

Rucola & veldsla f

Geraspte oude kaas f

Rijkgevulde boerenomelet  
met aardappel, oude kaas en een frisse salade 
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3 BOERENOMELET MAKEN
• Bak de ciabatta 6 – 8 minuten in de oven.
• Voeg het eimengsel toe aan de pan met groenten en laat, 

afgedekt, in 4 – 5 minuten stollen. 
• Bestrooi na 3 minuten met de geraspte oude kaas.

4 SERVEREN 
• Meng de rucola, veldsla en tomatenblokjes in een 

saladekom met de zwarte balsamicoazijn. Breng op smaak 
met extra vierge olijfolie, peper en zout. 

• Verdeel de boerenomelet in twee helften en serveer met 
de salade. Garneer met de overige kruiden en serveer met 
de ciabatta.

tTIP: Kook je dit gerecht voor meer dan 2 personen? 
Gebruik dan meerdere hapjespannen.

1 VOORBEREIDEN
• Verwarm de oven voor op 200 graden. Verhit de 

roomboter in een grote hapjespan of koekenpan met 
deksel op middelhoog vuur en bak de aardappelblokjes 
6 – 8 minuten t.

• Snijd de rode paprika in dunne reepjes. Snijd de 
pruimtomaat in blokjes en houd apart.

• Hak de krulpeterselie en de bieslook grof.

2 GROENTEN BAKKEN
• Voeg de rode paprika en de groentemix toe aan de 

hapjespan met de aardappelblokjes. Breng op smaak met 
peper en zout. Dek de pan af en bak 5 – 7 minuten. Schep af 
en toe om.

• Kluts ondertussen met een garde de eieren in een kom met 
de helft van de verse kruiden. Breng op smaak met peper 
en zout.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Aardappelblokjes (g) f 150 300 450 600 750 900
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pruimtomaat (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse krulpeterselie & bieslook (g) f 5 10 15 20 25 30
Italiaanse groentemix (g) 23) f 125 250 375 500 625 750
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4 6 8 10 12
Ciabatta met pitten 
(st) 1) 17) 20) 21) 22) 25)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Geraspte oude kaas (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Rucola & veldsla (g) 23) f 15 30 45 60 75 90

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1 11/2 21/2 3 4    41/2
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) 2718 / 650 451 / 108
Vetten (g) 34 6
 Waarvan verzadigd (g) 15,6 2,6
Koolhydraten (g) 51 8
 Waarvan suikers (g) 6,2 1,0
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 1,3 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesam

BENODIGDHEDEN: Grote hapjespan of koekenpan met deksel, garde, saladekom en kom. 
Laten we beginnen met het koken van de  rijkgevulde boerenomelet



Panzanella is een klassieke zomersalade uit de Italiaanse keuken. Oorspronkelijk werd dit 
gerecht gemaakt met alles wat nog voorradig was – oud brood, tomaat, basilicum en extra 
vierge olijfolie. In deze variant hebben we gekozen voor een luchtig ciabattabroodje, die door 
zijn open structuur perfect alle smaken absorbeert.

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

- 
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Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Vers basilicum f

Rode cherrytomaten fTomaat f

Witte ciabattaKrieltjes

Pruimtomaat fKipworstjes f

Rode pesto f

Babyspinazie en 
fradicchio f

Kipworstjes met Italiaanse panzanella-salade 
Met pesto-krieltjes



BEGIN 
GOED

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

  #HelloFresh 

 

WEEK 29 | 2019

3 PANZANELLA MAKEN 
• Snijd de pruimtomaat en tomaat in grove stukken. Halveer 

de cherrytomaten. Snijd het basilicum fijn. 
• Maak in een saladekom een dressing van de extra vierge 

olijfolie en witte balsamicoazijn. 
• Meng de babyspinazie, radicchio, alle tomaten, het 

basilicum en de croutons met de dressing. Breng de salade 
op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN 
• Verhit de koekenpan die je hebt gebruikt voor de croutons 

opnieuw op middelhoog vuur.
• Voeg de krieltjes en rode pesto toe en bak nog 

1 minuut. Verdeel de pesto-krieltjes en kipworstjes over de 
borden. Serveer de panzanella-salade ernaast.

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

voor de krieltjes. Was de krieltjes, halveer ze en snijd de 
eventuele grote krieltjes in kwarten. Kook de krieltjes, 
afgedekt, in 10 – 14 minuten gaar. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen.

• Scheur de ciabatta in kleine stukken en meng ze in een kom 
met 1 el olijfolie per persoon, peper en zout.

2 BAKKEN
• Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en bak 

de ciabattastukjes 8 – 10 minuten, of tot ze bruin en 
knapperig zijnt. 

• Verhit de overige olijfolie in een koekenpan met deksel op 
middelhoog vuur en bak de kipworstjes in 2 – 3 minuten 
rondom bruin. Dek de pan af en bak 4 – 6 minuten op 
middelhoog vuur. Keer regelmatig om. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Krieltjes (g) 200    400    600    800    1000    1200    
Witte ciabatta (st) 1) 6) 7) 17) 25) 27)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kipworstjes (st) f 2    4    6    8    10    12    
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 cherrytomaten (g) f 60    125    185    250    310    375    
Vers basilicum (g) f 21/2 5    71/2 10    121/2 15    
Babyspinazie en radicchio (g) 23) f 30    60    90    120    150    180    
Rode pesto (g) 7) 8) f 10    20    30    40    50    60    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
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) 3148 / 753 547 / 131
Vetten (g) 42 7
 Waarvan verzadigd (g) 6,9 1,2
Koolhydraten (g) 62 11
 Waarvan suikers (g) 9,4 1,6
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 26 5
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 6) Soja  7) Melk/lactose 8)Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eiren 23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine

tTIP: De croutons kunnen snel aanbranden. Let daarom 
goed en schep regelmatig om.

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, kom, koekenpan, koekenpan met deksel en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de  kipworstjes met Italiaanse panzanella-salade.



45 min Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

g9
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+ Veel handelingen

Trek alles uit de kast voor dit gerecht – vrij letterlijk, want je hebt veel pannen nodig – en lees het 
recept op je gemak door voor je begint met koken. Heb je weleens lamsoor gegeten? In tegenstelling 
tot wat de naam doet vermoeden, zijn deze oren vegetarisch. Het is namelijk een zeegroente die 
groeit in zilte kustgronden. Vandaar ook de zoute smaak, die perfect bij vis past. De venkel en 
citroenmayonaise zorgen voor de nodige frisheid in het gerecht

GEBAKKEN ZALMFILET MET LAMSOOR 
MET VENKEL, KRIELTJES EN CITROENMAYONAISE

Mayonaise f

Verse dille fCitroenf ( st)

 

SjalotKrieltjes

Venkel fKnoflookteen

Lamsoor f

Zalmfilet met huid f
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ZALMFILET BAKKEN
 Dep de zalmfilet droog met keukenpapier 
en wrijf in met peper en zout. Verhit 1 el 
olijfolie per persoon in een koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de zalmfilet 
2 – 3 minuten op de huid. Zet het vuur lager, 
draai de vis om en bak nog 1 – 2 minuten.

LAMSOOR BAKKEN
  Verhit tegelijkertijd de overige olijfolie in 
een andere koekenpan en fruit de knoflook 
1 – 2 minuten. Voeg de lamsoor toe en roerbak 
nog 1 – 2 minuten.

SERVEREN
 Verdeel de krieltjes over de borden, 
schep de venkel ernaast en leg de zalmfilet 
op de venkel. Schep de gebakken lamsoor 
op de zalm en garneer het gerecht met dille. 
Serveer met de citroenmayonaise.

AARDAPPELTJES BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Was krieltjes en halveer ze. Leg de krieltjes 
op een bakplaat met bakpapier en meng met 
1 el olijfolie per persoon. Breng op smaak met 
peper en zout. Bak de krieltjes  
25 – 35 minuten in de oven, schep 
halverwege om.

SNIJDEN, PERSEN, HAKKEN
Snipper ondertussen de sjalot en pers de 

knoflook of snijd fijn. Halveer de venkel, snijd 
in kwarten en verwijder de harde stengels en 
kern. Snipper de venkel t. Pers de citroen uit 
en hak de dille grof.

tTIP: In dit recept snipper je de venkel net
zoals je dat bij een ui doet. Hierdoor wordt hij
sneller gaar en wordt de smaak zachter.

 VENKEL BAKKEN
 Verhit de roomboter in een hapjespan 
op middelhoog vuur en fruit de sjalot 
2 – 3 minuten. Voeg de gesnipperde venkel 
toe en bak deze in 10 – 12 minuten zacht. 
Blus vervolgens af met 3 el water per persoon 
en laat inkoken tot het grootste deel van 
het vocht is verdampt. Voeg eventueel meer 
water toe wanneer je de venkel nog zachter 
wilt. Meng ondertussen in een kleine kom 1/2 tl 
citroensap per persoon met de mayonaise.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 250    500    750    1000    1250    1500    
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Venkel (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse dille (g) f 21/2    5    71/2 10   121/2 15  
Mayonaise 
(g) 3) 10) 19) 22) f

40    50    75    100    125    150    

Zalmfilet met huid  
(st) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Lamsoor (g) f 25    50    75    100    125    150    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
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) 4115 / 984 634 / 152 
Vetten (g) 67 10
 Waarvan verzadigd (g) 16,6 2,6
Koolhydraten (g) 55 8
 Waarvan suikers (g) 7,9 1,2
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 1,3 0,2

ALLERGENEN

3) Eieren 4) Vis 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, keukenpapier, hapjespan, kleine kom en 2x koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de gebakken zalmfilet met lamsoor.



35 min

Eet binnen 3 dagen

7
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* Gemakkelijk

Met de rijke smaken van dit gerecht waan je je zo in een restaurant. We hebben je het meeste 
werk uit handen genomen door de kip alvast te konfijten. Met deze kooktechniek wordt het vlees 
langzaam gegaard in eigen vet, waardoor het lekker mals is. De avocado kleurt niet alleen leuk bij 
de groene pesto en peultjes, hij zit ook nog eens vol goede vetten. Deze beschermen je tegen hart- 
en vaatziekten. 

VERSE PAPPARDELLE MET GEKONFIJTE KIP 
MET PEULTJES, AVOCADO EN DILLEVINAIGRETTE

Groene pesto f

Verse pappardelle fRucola & veldsla f

Verse dille fGekonfijte kippendij f

Peultjes fAvocado



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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PEULTJES BAKKEN
 Voeg de verse pappardelle toe aan 
de pan met deksel en kook, afgedekt, in 
6-8 minuten gaar. Roer regelmatig. Giet af 
en bewaar wat van het kookvocht. Verhit 
ondertussen de olijfolie in een hapjespan op 
hoog vuur en roerbak de peultjes met een 
snufje zout 5-6 minuten. 

PASTA MENGEN
  Pluk met een vork het vlees van de 
kippendij. Voeg de kip, de groene pesto, de 
witte balsamicoazijn, een flinke scheut van 
het kookvocht en de pappardelle toe aan de 
hapjespan met peultjes. Schep goed om en 
verhit nog 1 minuut op middelhoog vuur.

SERVEREN
 Verdeel de pasta over diepe borden en 
garneer met de dille. Verdeel de salade over 
kleine bordjes en leg de plakken avocado 
erop. Besprenkel de avocado met de 
overige vinaigrette.

KIPPENDIJ BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Leg de gekonfijte kippendij met het vel naar 
boven op een bakplaat met bakpapier. Bak 
15 – 18 minuten in de oven, tot de kippendij 
goudbruin is. Laat de kippendij vervolgens 
afkoelen tot je hem aan kunt raken zonder je 
vingers te verbranden.

SNIJDEN
Snijd de verse dille zeer fijn. Snijd de 

avocado doormidden, verwijder de pit en schil 
en snijd het vruchtvlees in plakken. 

 SNIJDEN
 Klop in een kleine kom de extra vierge 
olijfolie, de wittewijnazijn, de mosterd en de 
honing met peper en zout tot een vinaigrette. 
Meng er het grootste deel van de dille door. 
Meng in een saladekom de rucola en veldsla 
met het grootste deel van de vinaigrette.

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

1    2    3    4    5    6    

Verse dille (g) f 21/2 5    71/2 10    121/2 15    
Avocado (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peultjes (g)f 100    200    300    400    500    600    
Rucola & veldsla 
(g) 23) f

30    60    90    120    150    180    

Verse pappardelle 
(g) 1) 3)  f

125    250    375    500    625    750    

Groene pesto 
(g) 7) 8) f

25    50    75    100    125    150    

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el) 11/4 21/2 33/4 5    61/4 71/2
Wittewijnazijn (tl) 1    2    3    4    5    6    
Mosterd (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Honing (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
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) 4824 / 1153 925 / 221
Vetten (g) 70 13
 Waarvan verzadigd (g) 15,1 2,9
Koolhydraten (g) 82 16
 Waarvan suikers (g) 4,7 0,9
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 45 9
Zout (g) 1,0 0,2

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, kleine kom, saladekom, pan met deksel en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de verse pappardelle met gekonfijte kip.



Mexicaanse kruiden

Mexicaans gekruid 
kipgehakt f

Rode kidneybonen 

Groene peper fUi

Tomaat fGroene paprika f

Zure room f

Geraspte cheddar fTacoschelpen

Tomatenpuree

Dit Mexicaanse gerecht vond zijn weg naar Europa met dank aan de populariteit van taco's in 
Amerika. Voor de vulling gebruik je kidneybonen – voedzaam en vol eiwitten. Samen met de 
groene peper en het gekruide kipgehakt zorgen ze voor typisch Mexicaanse smaken. Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

* g

%

Mexicaanse taco's Met Kipgehakt  
met pittige groene peper en cheddar

Totaal: 25 min.5 Calorie-focusL
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1 – 6 PERSONEN
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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
Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Groene peper (st) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Groene paprika (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Rode kidneybonen 
(pak) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Mexicaans gekruid 
kipgehakt (g) f

100 200 300 400 500 600

Mexicaanse kruiden (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomatenpuree (kuipje) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tacoschelpen (st) 3 6 9 12 15 18
Geraspte cheddar 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Zure room (el) 7) f 1 2 3 4 5 6
Zelf toevoegen

Zonnebloemolie (el) 1 1 2 2 3 3
Zwarte balsamicoazijn 
(el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2213 / 529 405 / 97 
Vet totaal (g) 28 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,2 1,9
Koolhydraten (g) 25 5
 Waarvan suikers (g) 15,0 2,7
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 36 7
Zout (g) 1,6 0,3

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 
 

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht niet alleen 
laag in calorieën is, maar ook rijk is aan ijzer, 
calcium en vezels? 

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de Mexicaanse taco's met kipgehakt.

SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Snipper de ui. Verwijder de zaadlijsten van de 
groene peper en de groene paprika. Snijd de 
groene peper fijn. Snijd de groene paprika 
en de tomaat in kleine blokjes. Laat de rode 
kidneybonen uitlekken.

KIPGEHAKT BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een wok of 

hapjespan met deksel en bak het kipgehakt in 
2 minuten los op middelhoog vuur. 
 

 ROERBAKKEN
 Voeg vervolgens de ui, groene peper, 
groene paprika, de Mexicaanse kruiden 
en de tomatenpuree toe aan de wok of 
hapjespan en roerbak nog 2 minuten. 

STOVEN
 Voeg de blokjes tomaat, de kidneybonen 
en de zwarte balsamicoazijn toe aan de wok of 
hapjespan en laat, afgedekt, 10 – 12 minuten 
zachtjes koken op middellaag vuur. Breng 
op smaak met peper en zouts. Mocht je de 
saus nog te nat vinden, laat hem dan nog 
2 – 3 minuten zonder deksel inkoken. 

TACOSCHELPEN VERWARMEN
 Verdeel ondertussen de 
tacoschelpentover een bakplaat met 
bakpapier en verwarm ze 5 minuten in 
de oven. 

tTIP: De tacoschelpen zijn breekbaar en 
gaan onderweg soms helaas stuk. Is dit bij 
jou gebeurd? Breek de taco's dan in grove 
stukken en leg ze in een ovenschaal. Verdeel 
het gehaktmengsel, de zure room en geraspte 
cheddar erover en bak 5 minuten. Nu heb je 
een nachoschotel in plaats van gevulde taco's!

SERVEREN
 Verdeel de taco’s over de borden en vul 
met het kipgehaktmengsel tt, garneer met 
de geraspte cheddar en een eetlepel zure 
room per persoon.

ttTIP:  Vul elke tacoschelp vlak voor je 
hem gaat eten. Zo heb je elke keer weer een 
knapperige taco en wordt hij niet zacht door 
de vulling.



ONTBIJT 1- 

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

  #HelloFresh  

WEEK 29 | 2019

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

 CROISSANT   
met een gekookt eitje  
 
 
 
BULGAARSE 
YOGHURT MET 
DRUIVEN 
en notenmix 
 
CRACKERS MET 
GEITENKAAS 
met avocado en alfalfa 
 

CROISSANT   
met een gekookt eitje

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4
Meergranencroissant (st) 
1) 3) 6) 7) 11) 22)

2 4

Appel-framboos vruchtenspread 
(potje)

1 2

Zelf toevoegen

Roomboter naar smaak

Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

 BENODIGDHEDEN 
Steelpan met deksel

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1632 / 390 986 / 236 
Vetten (g) 23 14
 Waarvan verzadigd (g) 8,8 5,3
Koolhydraten (g) 31 18
 Waarvan suikers (g) 8,7 5,3
Vezels (g) 3 2
Eiwit (g) 14 9
Zout (g) 0,9 0,6

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 
11) Sesam 
Kan sporen bevatten van: 22) Noten

1   Verwarm de oven voor op 180 graden. 

2 Zorg dat de eieren net onder water staan in een steelpan met deksel. Breng 
afgedekt aan de kook en kook de eieren in 6 – 8 minuten hard. Laat schrikken 

onder koud water.

3Bak de croissants 5 minuten in de oven.  

4 Snijd de croissants open en besmeer met roomboter en vruchtenspread. 
Serveer met het gekookte ei. Breng op smaak met peper en zout.



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

MEERGRANENBESCHUIT MET RICOTTA  
Met komkommer en gezouten amandelen 

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Komkommer (st) ¼ ½ 

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

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

4 8

Zelf toevoegen

Peper & zout Naar smaak

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1611 / 385 1056 / 252
Vetten (g) 25 16
 Waarvan verzadigd (g) 4,0 2,6
Koolhydraten (g) 24 16
 Waarvan suikers (g) 7,1 4,7
Vezels (g) 5 3
Eiwit (g) 16 10
Zout (g) 0,6 0,4

ALLERGENEN

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

Kan sporen bevatten van: 25) Sesam

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

2 Verdeel de ricotta over de beschuit.  

3Beleg vervolgens met de plakjes 
komkommer en de amandelen. 

Bestrooi met peper en zout naar smaak. 

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Pitloze blauwe druiven (g) f 250 500

Bulgaarse yoghurt (ml) 7) f 250 500

Notenmix (g) 8) 19) 25) 100 200

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2151 / 514 717 / 171 
Vetten (g) 33 11
 Waarvan verzadigd (g) 7,3 2,4
Koolhydraten (g) 36 12
 Waarvan suikers (g) 29,5 9,8
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 16 5
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten  

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

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

de kommen. 

2Garneer met de notenmix.

BULGAARSE YOGHURT MET DRUIVEN  
en notenmix



KIES JE FAVORIETE RECEPTEN VOOR VOLGENDE WEEK!
- 20 t/m 24 juli -
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 PREMIUM 

v BBQ 

HOE WERKT HET?
Ga naar je online account op de 
website of in de HelloFresh-app:

1. Selecteer het weekmenu
2. Klik op 'Wijzig menu'
3. Kies je favoriete recepten  

en sla je keuze direct op

v

r

s

Boordevol groenten,  
zonder vis en vlees

Staat in 20 – 25 minuten  
op tafel 

Een restaurantwaardig recept

Pittig

 PREMIUM 

JULI OP HETE KOLEN  
Kies deze maand elke week een 
barbecue-recept en geniet samen 
van een lange zomeravond.

Ook te bereiden op  
de barbecue

 BBQ 

Vegetarische Mexicaanse 
kapsalon

Platbroodpizza met pesto 
en buffelmozzarella

Indonesische speklapreepjes 
 in zoete saus

Snelle 
kipcurry

Steak-friet met 
dragonmayonaise

Verse tagliatelle met 
cherrytomatensaus

Siciliaanse orzo met 
kipgehakt en rozijnen

Kruidige couscous  
met halloumi

Gentse 
waterzooi

Mexicaanse viswraps 
met kool-peensalade

Patatas bravas met  
een geitenkaasomelet PREMIUM 

Hele zeebaars 
met friszure 

venkelsalade

sNoedelsalade met garnalen 
en mango



VOLGENDE WEEK:

 PREMIUM 

JULI OP HETE KOLEN
Heb jij een tuin of balkon én staat 
daar een barbecue? Dat is mooi, want 
in juli staat er elke week een speciaal 
barbecue-recept op het menu. Regen 
op komst? Je kunt deze recepten ook 
in de keuken bereiden. 

Volgende week vind je een hele 
zeebaars op het menu. Dat klinkt 
misschien spannend, maar de 
zeebaars wordt geleverd zonder 
kop en staart en de bereiding is heel 
eenvoudig. Je krijgt er een aluminium 
bakje bij, waarin je de vis samen 
met wat citroen en knoflook op het 
rooster zet. Resultaat: een gerecht om 
trots op te zijn!

Kies nu jouw recepten in je online 
account in de HelloFresh-app of op 
de website.

Geniet volgende week van de hele 
zeebaars met friszure venkelsalade 

 HET BARBECUE-  
 RECEPT DAT  
 NIET MAG  
 ONTBREKEN  
 IN JE BOX 

KIES DIT 
RECEPT

 BBQ 


