
Mayonaise f

Witte kool en peen fLimoen f

Mexicaanse kruidenKoolvishaasje f

Verse koriander fTomaat f

Mangochutney f

Mini-tortilla's

Deze viswraps zouden niet misstaan op een Mexicaanse fiesta! Serveer alles wat je voor de 
wraps nodig hebt in aparte schaaltjes, zo kan iedereen zelf een wrap maken. De mangochutney 
geeft de wraps een zoet-zure twist. Heb je nog wat over? De viswraps zijn ook koud erg lekker.  Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

-

§

MEXICAANSE VISWRAPS MET KOOL-PEENSALADE 
Gevuld met mangochutney, tomaat en koriander 

FamilybTotaal: 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 30 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Koolvishaasje (g) 4) f 100 200 300 400 500 600
Mexicaanse kruiden (tl) 1 2 3 4 5 6
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Verse koriander (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Limoen (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte kool en peen (g) 
23) f

100 200 300 400 500 600

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

40 75 100 125 175 200

Mini-tortilla's (st) 1) 3 6 9 12 15 18
Mangochutney 
(g) 10) 19) 22) f

20 40 60 80 100 120

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) 3291 / 787 675 / 161
Vet totaal (g) 42 9
 Waarvan verzadigd (g) 5,4 1,1
Koolhydraten (g) 70 14
 Waarvan suikers (g) 16,6 3,4
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 28 6
Zout (g) 1,7 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 4) Vis 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Kom, keukenpapier, bakplaat met bakpapier en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de Mexicaanse viswraps met kool-peensalade.

VIS BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Dep 

het koolvishaasje droog met keukenpapier. 
Besprenkel vervolgens met de olijfolie, wrijf 
in met de Mexicaanse kruiden en breng 
op smaak met zout. Bak het koolvishaasje 
8 – 12 minuten op een bakplaat met bakpapier 
in de oven.

SNIJDEN
Snijd ondertussen de tomaat in kleine 

blokjes en snijd de koriander grof.

 KOOL-PEENSALADE MAKEN
 Pers de helft van de limoen uit en snijd 
de andere helft in parten. Meng in een kom de 
witte kool en peen met de mayonaise en 1 tl 
limoensap per persoon. Breng op smaak met 
peper en zout.

TORTILLA'S VERWARMEN
 Verpak de tortilla's samen in 
aluminiumfolie en verwarm 2 – 3 minuten in 
de oven.

KOOLVIS SCHEUREN
 Trek de gebakken koolvis met 
twee vorken uit elkaar, zodat je kleine 
stukjes overhoudt.

SERVEREN
 Serveer de kool-peensalade, koolvis, 
tomatenblokjes, mangochutney, koriander 
en limoenpartjes allemaal in losse bakjes, 
zodat iedereen aan tafel zelf zijn eigen viswrap 
kan maken.



Passata

Verse bladpeterselie fRode peper f

PaprikapoederVastkokende 
aardappelen

KnoflookteenTurkse groene peper f

Aïoli fGeraspte belegen 
geitenkaas f

Vrije-uitloopei f

In Spanje eten ze patatas bravas als tapas met allerlei andere kleine gerechtjes ernaast. 
Vandaag combineer je deze krokante aardappeltjes met pittige tomatensaus, gebakken omelet 
met geitenkaas en geroosterde Turkse groene pepers. De bereiding van deze milde pepers lijkt 
veel op die van pimientos de padrón, een ander bekend tapasgerecht.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Patatas bravas met een geitenkaasomelet 
Met Turkse pepers en pittige tomatensaus

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 30 | 2019

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

Paprikapoeder (tl) 1    2    3    4    5    6    
Turkse groene peper 
(g) f

200    400    600    800    1000    1200    

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse bladpeterselie 
(g) f

21/2 5 7 1/2 10 12 1/2 15

Passata (g) 50    100    150    200    250    300    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4    6    8    10    12    
Geraspte belegen 
geitenkaas (g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Aïoli (g) 3) 10) 19) 22) f 25 50 75 100 125 150
Zelf toevoegen

Olijfolie (el) 2    4    6    8    10    12    
Melk scheutje
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3841 / 918 536 / 128
Vet totaal (g) 60 8
 Waarvan verzadigd (g) 14,8 2,0
Koolhydraten (g) 60 8
 Waarvan suikers (g) 12,0 1,7
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 1,2 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
2x kom, hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier, sauspan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de patatas bravas met een geitenkaasomelet.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven op 220 graden. Schil de 

aardappelen en snijd in blokjes van 1 – 2 cm. 
Meng in een kom de aardappelen met 3/4 el 
olijfolie per persoon en het paprikapoeder 
en breng op smaak met peper en zout. Verhit 
een hapjespan met deksel op middelhoog 
vuur en bak de aardappelen 25 – 35 minuten, 
afgedekt, op middelhoog vuur. Haal na 
20 minuten het deksel van de pan. Schep 
regelmatig om t.

PEPERS ROOSTEREN
Leg ondertussen de Turkse groene 

pepers op een bakplaat met bakpapier en 
meng met 1/2 el olijfolie per persoon. Breng op 
smaak met ruim zout tt. Zet de bakplaat 
met pepers in de oven en bak 10 – 15 minuten, 
of totdat ze donker beginnen te worden. 
Schep halverwege de baktijd om, zodat ze 
niet verbranden.

 SNIJDEN
 Pers ondertussen de knoflook of snijd 
fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn. Hak de 
bladpeterselie grof.

ttTIP: Heb je grof zeezout in huis? Gebruik 
dit dan om de Turkse groene pepers op smaak 
te brengen. Deze korrels blijven stevig tijdens 
het bakken en trekken er niet helemaal in.

SAUS MAKEN
 Verhit 1/4 el olijfolie per persoon in 
een sauspan op middelhoog vuur. Bak de 
rode pepers en knoflook 1 – 2 minuten. 
Verlaag het vuur, schenk de passata erbij en 
laat 5 minuten zachtjes doorkoken tot een 
dikke saus. Breng op smaak met peper en 
zout. Voeg eventueel water toe voor een iets 
dunnere saus. 
 

tTIP: Zet het vuur lager als je merkt dat het 
paprikapoeder te snel donker kleurt. 

OMELET MAKEN
 Kluts ondertussen in een kom de eieren 
met een scheutje melk en de geraspte 
belegen geitenkaas. Breng op smaak met 
peper en zout. Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en schenk het 
eimengsel in de koekenpan. Bak de omelet 
in ongeveer 5 – 8 minuten gaar en vouw 
vervolgens voorzichtig dubbel. Bak nog langer 
wanneer je de omelet donkerder wilt.

sTIP: Houd je van pittig? Voeg dan eventueel 
meer rode peper aan de saus toe.

SERVEREN
 Verdeel de Turkse zoute pepers en 
de geitenkaasomelet over de borden. 
Serveer met de patatas bravas, de pittige 
tomatensaus en de aïoli. Garneer met 
de bladpeterselie.

 
 



Vissaus

KnoflookteenRode puntpaprika f

Komkommer fRode peper

Limoen fMango

Verse udonnoedelsGezouten vliespinda's

Garnalen f

 Als je zin hebt in een lichte maaltijd, is dit de perfecte keuze. Het gerecht is laag in calorieën 
en rijk aan vezels, bevat weinig verzadigd vet en is juist rijk aan onverzadigde vetzuren. Je 
kunt vandaag zelf  de pit in je gerecht bepalen: hoe langer je de zelfgemaakte chilisaus laat 
inkoken, des te pittiger het wordt. Het is dus belangrijk dat je de saus tijdens het bereiden goed 
blijft proeven.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen

* L

§

NOEDELSALADE MET GARNALEN EN MANGO 
met zelfgemaakte chilisaus 

LactosevrijdTotaal: 35 min.7



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 30 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode peper (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Komkommer (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mango (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Limoen (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode puntpaprika 
(st) f

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

Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vissaus (ml) 4) 10 20 30 40 50 60
Garnalen (g) 2) f 80 160 240 320 400 480
Gezouten vliespinda's 
(g) 5) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

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

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  1 2 3 4 5 6
Suiker (el) 1 2 3 4 5 6
Wittewijnazijn (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2065 /494 368 /88
Vet totaal (g) 16 3
 Waarvan verzadigd (g) 2,3 0,4
Koolhydraten (g) 64 11
 Waarvan suikers (g) 30,9 5,5
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 20 4
Zout (g) 5,2 0,9

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 2) Schaaldieren 4) Vis 5) Pinda's
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 25) Sesamzaad

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, saladekom, grote kom en steelpan.
Laten we beginnen met het koken van de noedelsalade met garnalen en mango.

VOORBEREIDEN
Verwarm in een steelpan een bodempje 

water, maar breng net niet aan de kook. 
Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en 
voeg de rode peper toe aan de steelpan. Laat 
de rode peper 10 minuten weken de steelpan 
met heet water. Giet daarna af en bewaar wat 
van het kookvocht. 

SNIJDEN EN MENGEN
Snijd ondertussen de komkommer in 

de lengte door, verwijder met een lepel de 
zaadlijsten en snijd in halve maantjes. Schil 
de mango en snijd in dunne plakjes. Meng 
de komkommer en mango in een grote 
kom. Pers de helft van de limoen uit en snijd 
de andere helft in parten. Halveer de rode 
puntpaprika, verwijder de zaadlijsten en snijd 
in reepjes. Pers de knoflook of snijd fijn. 

 ZOETZURE CHILISAUS MAKEN
 Hak de rode peper zeer fijn. Meng de 
rode peper, in de lege steelpan, met de 
knoflook en per persoon 1/2 el wittewijnazijn, 
1 el suiker, 1/2 el olijfolie en 1/2 el van het 
kookvocht van de rode peper t. Breng de 
chilisaus aan de kook op laag vuur en laat  
5 – 10 minuten inkoken tt. Roer er vlak voor 
serveren per persoon 1/2 el limoensap en 1/2 el 
vissaus door.

BAKKEN EN HAKKEN
 Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een 
koekenpan en roerbak de garnalen en de rode 
puntpaprika 3 – 4 minuten op hoog vuur. Hak 
ondertussen de gezouten vliespinda's grof.

tTIP: Heb je een hakmolen of keuken-
machine in huis? Mix dan de rode peper, 
wittewijnazijn, suiker, knoflook en het 
kookvocht tot een egale massa. Giet 
de zoetzure saus vervolgens terug in 
een steelpan.

NOEDELSALADE MAKEN
 Voeg de udonnoedels toe aan de pan met 
de garnalen en roerbak nog 1 – 2 minuten. 
Voeg de udonnoedels, garnalen en de 
chilisaus toe aan de saladekom met mango 
en komkommer. Schep de noedelsalade 
goed om. 

ttTIP: Proef de zoetzure saus goed. Hoe 
langer je hem laat inkoken, hoe pittiger hij zal 
worden. Voeg naar smaak extra suiker toe als 
je de saus liever wat zoeter hebt.

SERVEREN
 Verdeel de noedelsalade over de borden. 
Serveer met de overige limoenpartjes en de 
gezouten vliespinda's. 



Italiaans gekruid 
kipgehakt f

PijnboompittenRozijnen

KnoflookteenRode ui

OrzoBroccoli f

Geraspte pecorino f

Pecorino is een harde Italiaanse schapenkaas. De naam van de kaas komt dan ook van het 
Italiaanse woord voor schaap: pecora. De kaas wordt tijdens de bereiding regelmatig gezouten 
met een uitgesproken zilte smaak als resultaat. De rozijnen in dit gerecht zijn een mooi 
voorbeeld van de Arabische invloeden in de Siciliaanse keuken en de zoete smaak ervan past 
goed bij de zoute kaas.

Supersimpel Family

Eet binnen 5 dagen Calorie-focus

- b

% L

Siciliaanse orzo met kipgehakt en rozijnen 
Met broccoli, pecorino en pijnboompitten

Totaal: 25 min.5 r Quick & Easy



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 30 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st) ½ 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Orzo (g) 1) 70 140 210 280 350 420
Rozijnen (g) 19) 22) 25) 8 15 22 30 37 45
Pijnboompitten (g) 
19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Italiaans gekruid 
kipgehakt (g) f

100 200 300 400 500 600

Geraspte pecorino (g) 
7) f

15 25 35 50 60 75

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 500    1000 1500 2000 2500 3000
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) 2925 / 699 412 / 98
Vet totaal (g) 29 4
 Waarvan verzadigd (g) 7,4 1,1
Koolhydraten (g) 65 9
 Waarvan suikers (g) 12,1 1,7
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 40 6
Zout (g) 3,6 0,5

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Laat dan 
de pijnboompitten achterwege. Je kunt deze 
later in de week bijvoorbeeld gebruiken als 
garnering van een salade.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de Siciliaanse orzo met kipgehakt en rozijnen.

SMAAKMAKERS SNIJDEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel 

voor de broccoli en de orzo. Snipper de rode ui 
en pers of snijd de knoflook fijn.

BROCCOLI SNIJDEN
Snijd de bloem van de broccoli in roosjes 

en de steel in blokjes.

 KOKEN
 Kook de broccoli samen met de orzo, 
afgedekt, 8 minuten in de pan met deksel. 
Voeg halverwege de rozijnen toe. Giet daarna 
af en laat zonder deksel uitstomen.

KIPGEHAKT BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een wok 
of hapjespan en fruit de rode ui, knoflook en 
pijnboompitten 2 minuten op laag vuur. Voeg 
het kipgehakt toe en bak in 4 – 5 minuten los 
op middelhoog vuur.

MENGEN
 Voeg de broccoli, orzo en het grootste 
deel van de pecorino toe aan de wok of 
hapjespan, verhit 2 – 3 minuten op hoog vuur 
en breng op smaak met peper en zout.

RWEETJE: Dit gerecht bevat 250 g groente 
per persoon en meer vitamine C dan de 
dagelijkse aanbeveling.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
garneer met de overige pecorino.



Geraspte grana padano 
f

Vers basilicum f

Gele en oranje 
cherrytomaten f

Ui

Verse tagliatelle fKnoflookteen

Het geheim van een goede Italiaanse pasta? Eenvoud! Met dit smaakvolle recept zit je zo aan 
tafel. De friszoete cherrytomaten zijn niet alleen lekker door een salade of als snack,  je maakt 
er vandaag een heerlijke saus van. Door ze te stoven, wordt de smaak nog intenser – perfect in 
combinatie met de zoute kaas.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Caloriefocus

* V

% L

Verse tagliatelle met cherrytomatensaus 
met basilicum en grana padano 

FamilybTotaal: 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 30 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gele en oranje 
cherrytomaten (g) f

300 600 900 1200 1500 1800

Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse tagliatelle 
(g) 1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Vers basilicum (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

15 25 40 50 65 75

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

Bruine basterdsuiker 
(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) 2734 / 657 534 / 128
Vet totaal (g) 21 4
 Waarvan verzadigd (g) 4,9 1,0
Koolhydraten (g) 89 17
 Waarvan suikers (g) 21,1 4,1
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 21 4
Zout (g) 0,3 0,1

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/lactose

LTIP: Door de cherrytomaten en ui bevat dit 
gerecht meer dan de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid groenten. Dit is 250 gram in 
Nederland en in België zelfs 300 gram. 

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel en pan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de verse tagliatelle met cherrytomatensaus.

VOORBEREIDEN
Snipper de ui. Halveer de cherrytomaten. 

Pers de knoflook of snijd fijn. 

SMAAKMAKERS BAKKEN
Verhit de olijfolie in een hapjespan met 

deksel op middelhoog vuur. Bak de knoflook 
en ui 2 – 4 minuten.

 SAUS MAKEN
 Voeg de cherrytomaten en per persoon 
1 tl zwarte balsamicoazijn en 1 tl bruine 
bastardsuiker toe aan de pan. Zet het vuur laag 
en laat de cherrytomaten 20 – 35 minuten 
zachtjes pruttelen met het deksel op de pan, 
tot de tomaten zacht zijn.

TAGLIATELLE KOKEN
 Breng ondertussen ruim water aan 
de kook in een pan met deksel en kook 
de tagliatelle, afgedekt, in 4 – 6 minuten 
gaar. Giet daarna af en laat uitstomen 
zonder deksel. 

SNIJDEN EN MENGEN
 Ris de basilicumblaadjes van de takjes 
en snijd de blaadjes fijn. Voeg in de laatste 
5 minuten 3/4 van het basilicum toe aan de 
cherrytomaten en roer goed door. Breng de 
saus op smaak met peper en zout. 

SERVEREN
 Verdeel de tagliatelle over de borden en 
schep de cherrytomatensaus erop. Garneer 
met de grana padano en de rest van het 
basilicum. Besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.



Sultanarozijnen

Volkoren couscousRode paprika f

Verse koriander fKnoflookteen

Halloumi fLimoen f

Volle yoghurt f

Couscous is populair in veel Noord-Afrikaanse landen, waar het meestal met groenten, vlees 
of vis en een pittige saus wordt gegeten. In Egypte wordt het juist meer als dessert gegeten, 
zoals wij een rijstpudding kennen: met boter, kaneel, rozijnen en room. Vandaag maak je een 
couscous met een mediterrane twist door halloumi toe te voegen, een zilte kaas uit Cyprus die 
niet smelt tijdens het bakken.

Veel handelingen

Eet binnen 5 dagen

+

%

Kruidige couscous met halloumi 
gegarneerd met limoen-knoflookolie en yoghurt 

VeggieVTotaal: 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 30 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse koriander (g) f 5 10 15 20 25 30
Limoen (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Halloumi (g) 7) f 75 150 200 300 350 450
Rode paprika (st) f 1 2 3 4 5 6
Volkoren couscous 
(g) 1) 85 170 250 335 420 500

Sultanarozijnen 
(g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

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

40 75 100 125 175 200

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050
Olijfolie (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Extra vierge 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) 3661 / 875 619 / 148
Vet totaal (g) 45 8
 Waarvan verzadigd (g) 15,8 2,7
Koolhydraten (g) 82 14
 Waarvan suikers (g) 20,4 3,5
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 32 5
Zout (g) 3,7 0,6

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

RWEETJE: Wist je dat 1 rode paprika 
ongeveer evenveel vitamine C bevat als 
3 sinaasappels?

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, 2x koekenpan, saladekom en rasp.
Laten we beginnen met het koken van de kruidige couscous met halloumi.

SMAAKMAKERS VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Pers de knoflook of 

snijd fijn en hak de koriander fijn. Rasp de 
schil van de limoenten pers de limoen uit. 
Snijd de halloumi in blokjes van 1 – 2 cm.

tTIP: Vergeet de limoen niet te wassen voor 
je de schil raspt.

SNIJDEN EN WELLEN
Snijd de paprika in reepjes tt. Meng 

in een pan met deksel de couscous en de 
rozijnen met de bouillon en laat, afgedekt, 
10 minuten wellen. Roer daarna los met 
een vork.

 PAPRIKA BAKKEN
 Verhit ondertussen de helft van de olijfolie 
in een koekenpan op middelmatig vuur en bak 
de paprikareepjes 7 – 9 minuten. Breng op 
smaak met peper en zout.

HALLOUMI BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie 
in een andere koekenpan op middelhoog 
vuur en bak de limoenrasp en de knoflook 
30 seconden. Voeg de blokjes halloumi 
toe, bak in 3 – 4 minuten rondom krokant 
en haal daarna uit de pan. Bak de gewelde 
couscous 1 – 2 minuten in dezelfde pan in 
de limoen-knoflookolie.

COUSCOUS MENGEN
 Schep de couscous in een saladekom, 
meng de koriander erdoor en breng op smaak 
met de extra vierge olijfolie, peper en zout.

ttTIP: Geef de paprika een intensere 
smaak door deze 20 – 25 minuten te poffen 
in een oven van 220 graden. Zodra de schil 
begint op te bollen en er donkere plekken 
verschijnen, is de paprika klaar. Verwijder de 
schil en snijd dan in reepjes. Je kunt stap 3 in 
dit geval overslaan.

SERVEREN
 Verdeel de couscous over de borden en 
schep de reepjes paprika ernaast. Besprenkel 
de couscous met het limoensap en garneer 
met de halloumi. Serveer de yoghurt 
apart, zodat iedereen dit naar eigen smaak 
kan toevoegen.



Rode peper f

SjalotAvocado

Mexicaanse kruidenZoete aardappel

Maiskolf fZwarte bonen

Cheddar fTomaat f

Limoen fVerse koriander f

Zure room f

Knoflookteen

Wist je dat de kapsalon zijn naam te danken heeft aan de kapper die het altijd bestelde bij 
een Rotterdamse shoarmazaak? Deze vegetarische variant is exotischer, met zelfgemaakte 
guacamole en tomatensalsa. Daarnaast is dit recept een stuk voedzamer dan de traditionele 
variant: je krijgt maar liefst 75% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vezels binnen. Dit 
komt voornamelijk door de zoete aardappelen en zwarte bonen, maar ook de avocado en mais 
maken dit een vezelrijk gerecht.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen
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Vegetarische Mexicaanse kapsalon 
met zelfgemaakte guacamole en tomatensalsa 

VeggiebTotaal: 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
Zoete aardappel (g) 300 450 600 750 1050 1200
Mexicaanse kruiden (tl) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Zwarte bonen (pak) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Maiskolf (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Avocado (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sjalot (st) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Rode peper (st) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Knoflookteen (st) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Verse koriander (g) f 5 10 15 20 25 30
Limoen (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Cheddar, geraspt (g) 
7) f

12 25 37 50 62 75

Zure room (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Zelf toevoegen

Olijfolie (el) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Roomboter (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie (tl) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Witte balsamicoazijn (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3588 / 858 506 / 121
Vet totaal (g) 47 7
 Waarvan verzadigd (g) 12,4 1,8
Koolhydraten (g) 76 11
 Waarvan suikers (g) 26,3 3,7
Vezels (g) 23 3
Eiwit (g) 21 3
Zout (g) 1,3 0,2

ALLERGENEN

7) Melk/lactose

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Maak de 
guacamole dan zonder extra vierge oliefolie. 
Ook kun je de maiskorrels bakken in de helft 
van de aangegeven hoeveelheid roomboter.

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, 3x kom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de vegetarische Mexicaanse kapsalon.

FRIETEN MAKEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Was de zoete aardappel en snijd in frieten 
van 1 cm dik. Verdeel over een bakplaat met 
bakpapier en besprenkel met per persoon 1/2 el 
olijfolie en 1 tl Mexicaanse kruiden. Breng op 
smaak met peper en zout. Schep goed om en 
bak de frietjes 30 – 35 minuten in de oven, tot 
ze gaar zijn. Schep halverwege om.

BONEN BAKKEN
Giet de zwarte bonen af. Meng de 

bonen in een kom met per persoon 1/2 tl 
Mexicaanse kruiden en 1/4 el olijfolie. Breng 
op smaak met peper en zout. Verdeel de 
bonen na 20 minuten van de baktijd over 
de zoete aardappel en bak mee in de oven. 
Snijd ondertussen de maiskorrels los van 
de maiskolf. 

 SNIJDEN
 Verhit 1/2 el roomboter per persoon in 
een koekenpan op middelhoog vuur en bak 
de maiskorrels 4 – 6 minuten met een snuf 
zout. Snijd ondertussen de avocado in blokjes 
en snipper de sjalot zeer fijn. Verwijder de 
zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 
peper fijn. Pers de knoflook of snijd fijn en hak 
de koriander grof. Pers de helft van de limoen 
uit en snijd de andere helft in parten. 

GUACAMOLE MAKEN
 Snijd de tomaat kleine blokjes. Prak de 
avocado in een kom en meng vervolgens met 
de rode peper, sjalot, knoflook en 1/3 van 
de koriander. Meng dan per persoon 1/2 el 
limoensap en 1/2 tl extra vierge olijfolie door 
de guacamole. Breng op smaak met peper en 
zout. Meng voor de salsa de tomatenblokjes 
in een kom met 1 tl extra vierge olijfolie, 1/2 tl 
witte balsamicoazijn en 1/3 van de koriander. 
Breng op smaak met peper en zout. 

CHEDDAR SMELTEN
 Meng de maiskorrels met de zwarte 
bonen en zoete aardappel en strooi 
de cheddar erover. Zet de bakplaat nog 
3 – 5 minuten terug in de oven, of tot de 
cheddar gesmolten is.

SERVEREN
 Verdeel de bonen en zoete–
aardappelfrieten met cheddar over de borden. 
Serveer met de guacamole, tomatensalsa en 
zure room. Garneer met de overige koriander 
en limoenpartjes.



Sojasaus

PindakaasCherrytomaten in blik

Rode cherrytomaten fSpeklap

BasmatirijstKnoflookteen

Bosui f

Waan je vanavond in Azië! Dit recept met zachtgegaarde speklapjes is geïnspireerd op het 
Indonesische gerecht babi panggang, oftewel geroosterd varken. Met een saus van onder 
andere tomaatjes, pindakaas en ketjap maak je er een hemels zoet geheel van.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen
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INDONESISCHE SPEKLAPREEPJES IN ZOETE SAUS 
met rijst en krokante bosui 

Totaal: 40 min.8
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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
Speklap (st) f 1 2 3 4 5 6
Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Basmatirijst (g) 85 170 250 335 420 505
Cherrytomaten in blik 
(blik) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Pindakaas (kuipje) 
5) 22) 1 2 3 4 5 6

Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Bosui (st) f 3 6 9 12 15 18

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Honing (tl) 1 2 3 4 5 6
Ketjap manis (zoete 
sojasaus) (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

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) 4077 / 975 637 / 152
Vet totaal (g) 49 8
 Waarvan verzadigd (g) 14,7 2,3
Koolhydraten (g) 93 15
 Waarvan suikers (g) 15,7 3,7
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 37 6
Zout (g) 2,5 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 5) Pinda's 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 22) Noten

LTIP: Dit gerecht is calorie-rijk. Let jij op 
je calorie-inname? Kook dan alle rijst, maar 
serveer de helft. Met de overige rijst kun je de 
volgende dag een snelle maaltijd maken.

BENODIGDHEDEN
Hapjespan of diepe koekenpan met deksel, pan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Indonesische speklapreepjes in zoete saus.

SPEKLAP BEREIDEN
Snijd de speklap in reepjes van ongeveer 

1 cm breed. Verhit de roomboter in een 
hapjespan of diepe koekenpan met deksel op 
middelhoog vuur en bak de speklapreepjes 
5 – 6 minuten. Halveer ondertussen de 
cherrytomaten en pers de knoflook of 
snijd fijn.

RIJST KOKEN
Breng ruim water aan de kook in een 

pan met deksel en kook de rijst, afgedekt, in 
12 – 15 minuten gaar. Giet af en laat uitstomen 
zonder deksel.

 SAUS MAKEN
 Voeg de verse cherrytomaten, de 
cherrytomaten in blik, de pindakaas, de 
honing, de knoflook en per persoon 10 ml 
sojasaus en 1/2 el ketjap toe aan de pan met 
speklapreepjes. Breng aan de kook, dek de 
pan af en laat 10 minuten zachtjes koken. Roer 
af en toe door. Haal vervolgens het deksel van 
de pan en kook nog 2 – 3 minuten, of tot de 
saus wat is ingedikts.

BOSUI SNIJDEN
 Snijd ondertussen de bosui in fijne 
ringen. Houd een beetje groen apart om 
te garneren.

BOSUI BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een koekenpan op 
hoog vuur en bak de bosui met een snufje zout 
in ongeveer 3 – 4 minuten krokant. Het is de 
bedoeling dat de bosui een beetje donker en 
knapperig wordt.

sTIP: Houd je van pittig? Je kunt de saus 
eventueel extra op smaak brengen door wat 
sambal of chiliaus toe te voegen.

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de borden. Schep 
de saus met speklapreepjes half op en half 
naast de rijst. Serveer met de gebakken bosui 
en bestrooi de rijst met de achtergehouden 
rauwe bosui. 



Platbrood is een snelle en makkelijke pizzabodem. Je belegt deze platbroodpizza's met 
ingrediënten die van zichzelf veel smaak hebben, zoals groene pesto. De buffelmozzarella is 
heerlijk romig. Scheur de mozzarella klein zodat je het goed over de pizza kunt verdelen en 
optimaal kunt genieten van deze lekkere kaas. 

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen
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Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Rucola fBuffelmozzarella f

Champignons fSjalot

Groene pesto fVolkoren platbrood 

Platbroodpizza met pesto en buffelmozzarella 
Met champignons en rucola
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 
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3 PIZZA'S BAKKEN
• Breng de pizza's op smaak met peper en zout en bak de 

platbroden 6 – 9 minuten in de oven tt. 
• Meng de rucola in een kom met extra vierge olijfolie, peper 

en zout.

tTIP: Smeert de pesto niet zo makkelijk? Meng hem dan 
met wat olijfolie.

4 SERVEREN
• Verdeel de platbroodpizza's over de borden en garneer met 

de rucola.

ttTIP: Heb je geen grote oven of bereid je dit gerecht voor 
meer dan 2 personen? Bak dan eerst de helft af en bak de 
andere platbroodpizza's af tijdens het eten.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Champignons (g) f 125    250    375    500    625    750    
Volkoren platbrood (st) 1) 2    4    6    8    10    12    
Groene pesto (g) 7) 8) f 50    75    100    125    175    200
Buffelmozzarella (g) 7) f 60    125    190    250    315    375
Rucola (g) 23) f 20    40    60    80    100    120    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie (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) 3420 / 818 831 / 199
Vetten (g) 45 11
 Waarvan verzadigd (g) 12,7 3,1
Koolhydraten (g) 77 19
 Waarvan suikers (g) 4,0 1,0
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 26 6
Zout (g) 1,6 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: Koekenpan, kom en bakplaat met bakpapier. 
Laten we beginnen met het koken van de platbroodpizza met pesto en buffelmozzarella.

1 VOORBEREIDEN
• Verwarm de oven voor op 220 graden.
• Snipper de sjalot.
• Halveer de champignons en snijd de eventuele grotere 

in kwarten. 

2 PIZZA'S BELEGGEN
• Verhit de olijfolie in een koekenpan op hoog vuur en bak de 

champignons en de sjalot 3 – 5 minuten. Breng op smaak 
met peper en zout. 

• Verdeel de platbroden over een bakplaat met bakpapier en 
besmeer met de groene pesto t. 

• Verdeel de champignons erover en scheur de 
buffelmozzarella klein boven de platbroden. 



Met deze rode curry zit je, zoals de titel al doet vermoeden, lekker snel aan tafel. In plaats van 
gewone rijst, gebruik je bloemkoolrijst – die is niet alleen sneller gaar, maar het is ook een 
makkelijke manier om extra groente binnen te krijgen. Doordat je de rijst roerbakt, blijft hij 
knapperig en krijgt hij een nootachtige smaak. We hebben deze keer gekozen voor kippendij – 
ook bekend als de biefstuk onder de kip – omdat het zo lekker mals is. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen
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Quick & Easy Totaal: 20 min.4

SNELLE KIPCURRY 
met bloemkoolrijst en naanbrood 

Bloemkoolrijst f

NaanbroodKokosmelk

Ui fRode paprika

Rode currypasta fKippendijstukjes f
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3 BLOEMKOOLRIJST BAKKEN
• Bak het naanbrood 4 – 6 minuten in de oven.
• Verhit 1/4 el zonnebloemolie per persoon in een koekenpan 

op middelhoog vuur.
• Roerbak de bloemkoolrijst 3 – 4 minuten. Breng op smaak 

met ruim peper en zout. 

4 SERVEREN 
• Verdeel de bloemkoolrijst over diepe borden.
• Schep de kipcurry erover.
• Serveer met het naanbrood.

1 VOORBEREIDEN
• Verwarm de oven voor op 200 graden.
• Snijd de paprika in reepjes en de ui in halve ringen.

2 CURRY MAKEN
• Verwarm 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een wok of 

hapjespan met deksel op middelhoog vuur en bak de rode 
paprika, ui en kippendijstukjes 3 – 4 minuten. 

• Voeg de rode currypasta toe en bak nog 1 minuut.  
• Voeg de kokosmelk toe, roer goed door, verlaag het vuur en 

laat, afgedekt, 6 – 8 minuten zachtjes koken.
• Breng op smaak met peper en zout. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Rode paprika (st) f 1/2 1 1.5 2 21/2 3
Ui (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kippendijstukjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Rode currypasta 
(g) 1) 6) 7) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Kokosmelk (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Naanbrood (st) 1) 7) 1 2 3 4 5 6
Bloemkoolrijst (g) 23) f 100 200 300 400 500 600

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3425 / 819 607 / 145
Vetten (g) 43 8
 Waarvan verzadigd (g) 17,0 3,0
Koolhydraten (g) 72 13
 Waarvan suikers (g) 15,2 2,7
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 33 6
Zout (g) 1,4 0,3

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 6) Soja 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN: Wok of hapjespan met deksel en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de  snelle kipcurry



45 min

Lactosevrij

Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen
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* Gemakkelijk

De Belgische feestdag zonder friet met mayonaise? Dat is als een café zonder - nu ja, Belgisch 
bier! Vandaag serveer je een sappige kogelbiefstuk bij je ovenfrietjes. Je bakt de frietjes niet in de 
friteuse, maar in de oven en eet een groen slaatje met gepofte tomaatjes ernaast. Zo kun je na het 
hoofdgerecht zonder al te veel schuldgevoel de nationale feestdag afsluiten met wat Belgische 
chocolade en een trappistje. Geniet ervan!

STEAK-FRIET MET DRAGONMAYONAISE 
MET GEPOFTE CHERRYTOMAATJES EN GROENE SALADE

Kappertjes en gesneden 
augurken f

Bosui fVerse dragon en kervel
 f

Vastkokende 
aardappelen

Kogelbiefstuk f

Botersla fRode cherrytomaten f

Mayonaise f
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SALADE MENGEN
 Meng in een saladekom de extra vierge 
olijfolie, de rodewijnazijn, de honing en de 
mosterd tot een vinaigrette. Voeg de bosui toe 
en breng op smaak met peper en zout. Voeg 
de botersla en de kappertjes en augurken 
toe aan de saladekom en meng goed. Meng in 
een kleine kom de dragon en de kervel met 
de mayonaise.

BIEFSTUK BAKKEN
  Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur tt. Dep 
de biefstuk droog met keukenpapier en wrijf 
hem in met peper en zout. Leg, zodra de olie 
goed heet is, de biefstuk voorzichtig in de pan 
en bak in 1 – 3 minuten per kant goudbruin. 
Bestrooi met nog wat zwarte peper en laat 
rusten onder aluminiumfolie.

SERVEREN
 Verdeel de frieten, de salade en 
de gepofte tomaatjes  over de borden 
en leg de biefstuk erbij. Serveer met 
de dragonmayonaise. 

ttTIP: Laat de olie goed heet worden 
en gebruik het liefst geen pan met anti-
aanbaklaag – anders krijg je geen lekker bruin 
korstje. Keer de biefstuk elke 30 seconden om 
voor een gelijkmatige garing.

FRIETEN BAKKEN
Haal de biefstuk uit de koelkast zodat 

hij op kamertemperatuur kan komen t. 
Verwarm de oven voor op 210 graden. Schil 
de aardappelen of was ze grondig en snijd 
er frieten van ½ tot 1 cm breed van. Meng 
ze op een bakplaat met bakpapier met 
1 el olijfolie per persoon, peper en zout. Bak 
30 – 40 minuten in het midden van de oven. 
Schep halverwege om.

CHERRYTOMATEN POFFEN
Meng ondertussen in een ovenschaal de 

rode cherrytomaten met ¼ el olijfolie per 
persoon en breng op smaak met peper en 
zout. Bak ze de laatste 10 – 15 minuten mee 
met de ovenfrieten. 

 SNIJDEN
 Snijd ondertussen de botersla in stukken 
en snijd de verse kervel fijn. Pluk de blaadjes 
van de takjes verse dragon en hak grof. Snijd 
de bosui in fijne ringen. 

tTIP: Het beste kun je de kogelbiefstuk al 
een halfuur tot een uur voordat je begint met 
koken uit de koelkast halen. Doe je dit niet, 
dan blijft de biefstuk vanbinnen te koud en 
'schrikt' hij als je hem bakt.

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

250 500 750 1000 1250 1500

Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Botersla (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse dragon en kervel 
(g) f

5 10 15 20 25 30

Bosui (st) f 1 2 3 4 5 6
Kappertjes en 
gesneden augurken 
(g) f

25 50 75 100 125 150    

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

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 4 6 8 9 10
Extra vierge olijfolie (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Rodewijnazijn (el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Honing (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Mosterd (tl)  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) 3977 / 951 576 / 138 
Vetten (g) 58 8
 Waarvan verzadigd (g) 8,1 1,2
Koolhydraten (g) 58 8
 Waarvan suikers (g) 9,8 1,4
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 43 6
Zout (g) 1,3 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, ovenschaal, saladekom, kleine kom, koekenpan, keukenpapier en aluminiumfolie. 
Laten we beginnen met het koken van de steak frites met dragonmayonaise.



50 min Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen
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* Gemakkelijk

Vandaag staat er een hele vis op het menu. Dat klinkt misschien spannend, maar de zeebaars wordt 
geleverd zonder kop en staart en de bereiding is heel eenvoudig. Bij de vis krijg je een aluminium 
bakje dat je zó in de oven schuift of op het barbecuerooster zet. Het visvlees van de zeebaars heeft 
een fijne structuur en een milde smaak. Door citroen en knoflook bij de vis te leggen, wordt hij 
extra smaakvol.

HELE ZEEBAARS MET FRISZURE VENKELSALADE 
MET AARDAPPELSCHIJFJES EN KAPPERTJES

Mini-romatomaten f

KnoflookteenZeebaars f

Citroen fVenkel

Paprikapesto fVastkokende 
aardappelen

Vers basilicum f

Kappertjes f
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ZEEBAARS BAKKEN
 Leg de knoflook, citroenplakjes en 
mini–romatomaatjes bij de zeebaars. 
Breng op smaak met peper en zout en bak 
15 – 20 minuten in de oven, of tot de zeebaars 
gaar is.

MENGEN EN SCHEUREN
 Voeg de helft van de kappertjes toe aan 
de venkelsalade. Scheur het basilicum klein.

SERVEREN
 Leg de aardappelpakketjes op de borden 
en zet de bakjes met zeebaars erbij. Garneer 
de zeebaarst met de overige kappertjes 
en het verse basilicum. Serveer met 
de venkelsalade.

tTIP: Let op: er zitten nog graten in de vis.

VENKELSALADE MAKEN
Verwarm de oven voor op 

200 graden. Halveer de venkel, snijd in 
kwarten en verwijder de harde kern. Snijd de 
venkel in fijne reepjes. Snijd het eventuele 
venkelloof fijn. Pers de helft van de citroen uit 
en snijd de overige citroen in plakken. Meng 
in een saladekom de venkel met de suiker, het 
citroensap en de witte balsamicoazijn. Breng 
op smaak met peper en zout en laat (zo lang 
mogelijk) intrekken.

AARDAPPEL BEREIDEN
Was en schil de aardappelen. Snijd in 

schijfjes van ongeveer 1/2 cm dik. Scheur per 
persoon een stuk aluminiumfolie van ongeveer 
30 bij 30 cm af. Leg de aardappelschijfjes in 
het midden van het aluminiumfolie en verdeel 
de paprikapesto erover. Breng op smaak met 
peper en zout, vouw het pakketje goed dicht 
en bak 30 – 40 minuten in de oven.

 ZEEBAARS VOORBEREIDEN
 Pers de knoflook of snijd fijn. Leg de 
zeebaars in het meegeleverde ovenschaaltje. 
Smeer de zeebaars in met de olijfolie en breng 
op smaak met ruim peper en zout.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Venkel (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citroen (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Paprikapesto 
(g) 7) 8) f

25 50 75 100 125 150

Zeebaars (st) 4) f 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mini-romatomaten 
(g) f

100 200 300 400 500 600

Kappertjes (g) f 20 40 60 80 100 120
Vers basilicum (g) f 5 10 15 20 25 30

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Witte balsamicoazijn 
(el) 2 4 6 8 10 12

Suiker (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) 2661 / 636 380 / 91
Vetten (g) 21 3
 Waarvan verzadigd (g) 4,0 0,6
Koolhydraten (g) 61 9
 Waarvan suikers (g) 22,2 3,2
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 42 6
Zout (g) 1,9 0,3

ALLERGENEN

4) Vis 7) Melk/lactose 8) Noten

BENODIGDHEDEN
Saladekom en  aluminiumfolie. 
Laten we beginnen met het koken van de hele zeebaars met friszure venkelsalade.



Verse krulpeterselie f

Bleekselderij fKnoflookteen

Verse tijm fGekruide 
kipdrumsticksf

UiLaurierblad

Slagroom f

Prei fPeen

Vastkokende 
aardappelen

Tijdens de Gentse Feesten brengen we een ode aan de Arteveldestad met Gentse waterzooi op 
het menu. Waterzooi is een traditioneel Gents stoofpotje gemaakt van kip, groenten, room en 
aardappelen. De perfecte stevige bodem om de 'Gentse fieste' feestelijk in te zetten  én de Irish 
coffees op de Vlasmarkt de baas te kunnen. De leute!

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Feestelijke Gentse waterzooi 
gegarneerd met verse krulpeterselie

GlutenvrijgTotaal: 40-45 min.9
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gemarineerde 
kipdrumsticks (st) f

2 4 6 8 10 12

Verse tijm (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Laurierblad (st)  1/2  1/2  1/2  1/2 1    1    
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bleekselderij (stengel) 
9) f

1 2 3 4 5 6

Verse krulpeterselie 
(g) f

5 10 15 20 25 30

Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Peen (g) 50 100 150 200 250 300
Prei (g) f 100 200 300 400 500 600
Slagroom (ml) 7) f 50 100 150 200 250 300

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

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Wittewijnazijn (el)  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) 3402 / 813 459 / 110
Vet totaal (g) 45 6
 Waarvan verzadigd (g) 21,6 2,9
Koolhydraten (g) 54 7
 Waarvan suikers (g) 12,6 1,7
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 43 6
Zout (g) 6,0 0,8

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 9) Selderij

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

BENODIGDHEDEN
Schuimspaan, steelpan met deksel en soeppan of grote pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de feestelijke Gentse waterzooi.

KIP KOKEN
Breng 400 ml water per persoon aan de 

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

SNIJDEN
Snipper ondertussen de ui. Pers de 

knoflook of snijd fijn. Snijd de bleekselderij 
in halve maantjes. Snijd de krulpeterselie 
fijn. Was de aardappelen grondig en snijd in 
grove stukken. 

SNIJDEN
 Snijd de peen en de prei in lange, zeer 
dunne reepjes (zoals lucifers) tt.

ttTIP: Deze snijdtechniek wordt ook wel 
'julienne' genoemd. Je snijdt deze reepjes het 
makkelijkst door de groenten eerst in stukken 
van 4 cm lang te snijden. Snijd daarna in de 
lengte in dunne plakken en dan in reepjes van 
3 mm breed. 

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

tTIP: Door de kip eerst in te snijden, gaart hij 
een stuk sneller.

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

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

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht bijna 300 
gram groente per persoon bevat?



ONTBIJT 1- 

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

  #HelloFresh  

WEEK 30 | 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

APPELCRUMBLE MET MUESLI  
met halfvolle yoghurt

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Appel (st) 2    4    

Gemalen kaneel (zakje)  1/2 1    

Honing (potje) 1    2    

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 25) 100 200

Halfvolle yoghurt (ml) 7)  f 250 500

Zelf toevoegen

Roomboter (el)    1/2 1

 f in de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en ovenschaal

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1870 / 447 475 / 114
Vetten (g) 10 2
 Waarvan verzadigd (g) 3,8 1,0
Koolhydraten (g) 77 20
 Waarvan suikers (g) 52,6 13,4
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 9 2
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose  8) Noten 12) Sulfiet 
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sesam

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de appel en snijd in blokjes.  

2 Meng de appel  in een kom met de kaneel en de helft van de honing. 

3 Vet een ovenschaal in met roomboter. Verdeel het appelmengsel over de 
ovenschaal. Bestrooi met de muesli en bak 20 – 25 minuten in de oven.

4 Verdeel de crumble over de kommen en serveer met de halfvolle yoghurt en de 
overige honing.

 APPELCRUMBLE 
MET MUESLI  
met halfvolle yoghurt 
 
 
HALFVOLLE KWARK 
MET BANAAN 
Met muesli en kokosrasp 
 
 
HAVERMOUT MET 
CHOCOLADE 
met dadels en walnoten 



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Banaan (st) 1 2

Mandarijn (st) 2 4 

Halfvolle kwark (g) 7) f 250 500

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

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

fin de koelkast bewaren

 

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

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

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose 8) Noten 12) Sulfiet 
Kan sporen bevatten van: 19) PInda's 22) Noten 25) Sesam 

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

2 Verdeel de halfvolle kwark over 
de kommen. 

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

de muesli.

HALFVOLLE KWARK MET BANAAN   
Met muesli en kokosrasp

HAVERMOUT MET CHOCOLADE  
met dadels en walnoten

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Havermout (g) 1) 19) 22) 25) 100 200

Halfvolle melk (ml) 7) f 400 800

Gedroogde dadelstukjes (g) 19) 22) 25 50

Chocoladevlokken (g) 6) 7) 19) 22) 25) 30 60

Walnoten (g) 8) 19) 25) 40 80

f in de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Steelpan met deksel

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2247 / 537 75 / 181
Vetten (g) 25 8
 Waarvan verzadigd (g) 6,7 2,2
Koolhydraten (g) 57 19
 Waarvan suikers (g) 17,5 5,9
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 18 6
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 6) Soja 7) Melk/lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's  22) Noten 25) Sesam 

1Meng in een steelpan met deksel de 
havermout, halfvolle melk, het grootste 

deel van de dadelstukjes en 50 ml water 
per persoon.  

2 Verwarm het mengsel gedurende 
5 minuten, afgedekt, op middellaag 

vuur. Zet het vuur laag zodra het begint 
te koken. Roer regelmatig goed, om 
aanbranden te voorkomen. Zet daarna het 
vuur uit en laat 1 minuut, afgedekt, rusten.

3 Roer de helft van de chocoladevlokken 
door de havermout en verdeel over 

de ontbijtkommen.

4 Garneer de havermout met 
de walnoten en overige 

chocoladevlokken en dadelstukjes.


