
Parelcouscous

Courgette fVerse tijm f

KnoflookteenRode ui

Citroen f ( st)

Rode peper f

Rucola f

Garnalen f

In dit zonnige gerecht ontmoeten de keukens van Europa en het Midden-Oosten elkaar. 
Parelcouscous wordt onder meer in Israël en Libanon veel gegeten, maar met ingrediënten als 
rucola, verse tijm en citroen gaan de smaken van dit gerecht meer richting die van de Italiaanse 
keuken. We hebben je alvast wat werk uit handen genomen door de garnalen voor je te pellen. 
Zo kun jij snel genieten van dit smaakvolle gerecht. 

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

* L

§ d

Parelcouscous met garnalen en courgette 
met verse tijm, rode peper en citroen

FamilybTotaal: 30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

 

WEEK 34 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 4 4
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse tijm (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Garnalen (g) 2) f 90 180 270 360 450 540
Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

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

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2586 / 618 386 / 92 
Vet totaal (g)  20 3
 Waarvan verzadigd (g)  3,0 0,5
Koolhydraten (g)  75 11
 Waarvan suikers (g)  15,2 2,3
Vezels (g)  5 1
Eiwit (g)  29 4
Zout (g)  3,1 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Fijne rasp, pan met deksel, keukenpapier en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscous met garnalen en courgette.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de rode ui 

en pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder 
de zaadlijsten van de rode peper en snijd de 
rode peper fijn. Rasp de schil van de citroen 
met een fijne rasp en pers de citroen uit. Ris 
de tijmblaadjes van de takjes en snijd de 
courgette in blokjes. 

PARELCOUSCOUS KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

pan met deksel en bak de parelcouscous al 
roerend 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg 
de bouillon toe, zet het vuur laag en kook de 
parelcouscous, afgedekt, in 12 minuten gaar. 
Blijf de parelcouscous goed doorroeren om te 
voorkomen dat hij aanbakt. Voeg extra water 
toe als de couscous te droog wordt. Giet af 
indien nodig. Roer de korrels los en laat zonder 
deksel uitstomen. 

 GARNALEN BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie 
in een wok of hapjespan. Dep de garnalen 
droog met keukenpapier en roerbak de 
garnalen 3 minuten op middelhoog vuur. Haal 
uit de pan en bewaar apart, bewaar ook het 
bakvocht van de garnalen.

COURGETTE BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in dezelfde wok 
of hapjespan en fruit de rode ui, knoflook en 
rode peper 2 minuten op middellaag vuur t. 
Voeg de courgette, tijm en citroenrasp toe, 
breng op smaak met peper en zout en bak 
6 minuten.

MENGEN
 Voeg de garnalen, inclusief hun bakvocht, 
toe aan de courgette. Breng op smaak met 
½ el citroensap per persoon, peper en 
zout en verhit nog 1 minuut. Zet daarna het 
vuur uit. Scheur de rucola klein. Voeg de 
parelcouscous en rucola toe aan de wok of 
hapjespan en meng goed tt.

tTIP: Eten er ook kinderen mee van dit 
gerecht? Dan kun je de rode peper eventueel 
weglaten en apart serveren als topping.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
besprenkel naar smaak met extra citroensap.

ttTIP: Rucola kan na verhitting soms wat 
bitter smaken. Vind je dat niet lekker? Roer 
de rucola dan niet door de warme courgette, 
maar gebruik hem om het gerecht mee te 
garneren.



Wit platbrood

PaprikapoederPassata

Champignons fKnoflookteen 

Buffelmozzarella fGele paprika f

Geraspte belegen kaas 
f ( tl)

Gedroogde oregano

Met deze platbroodpizza zit jij snel aan tafel: de bereidingstijd is kort en doordat het brood al 
gebakken is, hoeft de pizza niet zo lang in de oven. Platbrood kom je in verschillende vormen 
over de hele wereld tegen. Van tortilla's in Mexico en naan in India tot roti in Suriname. Vandaag 
gebruik je platbrood als bodem voor je pizza. Je belegt de pizza rijkelijk met tomatensaus en 
frisse groenten, zodat het een volwaardige avondmaaltijd wordt.

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

-

%

Italiaanse platbroodpizza's met buffelmozzarella 
met champignons en gele paprika 

VeggievTotaal: 25 min.5
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GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Champignons (g) f 125 250 375 500 625 750
Gele paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Buffelmozzarella (g) 
7) f

65 125 190 250 315 375

Passata (g) 100 200 300 400 500 600
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Wit platbrood (st) 1) 2 4 6 8 10 12
Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

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

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3061 / 732 591 / 141
Vet totaal (g) 29 6 
 Waarvan verzadigd (g) 15,3 3,0
Koolhydraten (g) 84 16
 Waarvan suikers (g) 9,3 1,8
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 32 6
Zout (g) 1,5 0,3

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, kom en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de Italiaanse platbroodpizza's met buffelmozzarella.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers 

de knoflook of snijd fijn. 

SNIJDEN EN SCHEUREN
Snijd de champignons in dunne plakken 

en de gele paprika in smalle repen. Scheur de 
buffelmozzarella klein.

 CHAMPIGNONS BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een koekenpan 
op hoog vuur en bak de champignons 
3 – 4 minuten.

PIZZA'S BELEGGEN
 Meng ondertussen de passata met 
de knoflook en het paprikapoeder in een 
kom en breng op smaak met peper en zout. 
Smeer de platbroden in met de tomatensaus. 
Verdeel de champignons, de paprika en 
bestrooi met de gedroogde oregano en 
geraspte belegen kaas.

PIZZA'S BAKKEN
 Bak de platbroodpizza's op een bakplaat 
met bakpapier ongeveer  7 – 8 minuten in de 
ovent. Verdeel, meteen nadat de pizza uit de 
oven komt, de buffelmozzarella erover en laat 
even smelten.

tTIP: Passen niet alle pizza’s tegelijk in de 
oven? Beleg de volgende platbroden dan pas 
als de andere in de oven staan, zo voorkom je 
dat de bodem vochtig wordt.

SERVEREN
 Verdeel de pizza's over de borden 
en besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.



 Paprikapoeder

 Panko Vrije-uitloopei f

 Venkel fVastkokende 
aardappelen

 Verse munt f Komkommer f

 Ravigotesaus f

 Koolvishaasje f

Deze populaire Britse klassieker met gefrituurde vis en frieten hul je vanavond in een lekker 
HelloFresh-jasje. Je paneert de vis zelf met een mix van bloem, ei, panko, paprikapoeder, 
peper en zout. Liever niet frituren? Je kunt de vis ook gewoon bakken in de pan. Wist je dat je 
in Engeland geen mayonaise, maar azijn over de frieten doet? Dus als je voor de échte beleving 
wilt gaan: druppel wat azijn over je frieten.  

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Fish & chips 
met ravigotesaus en venkelsalade 

LactosevrijdTotaal: 30-45 min.9
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Venkel (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Komkommer (st) f 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Verse munt (g) f 5 10 15 20 25 30
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Panko (g) 1) 25 50 75 100 125 150
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Koolvishaasje (g) 4) f 100 200 300 400 500 600
Ravigotesaus 
(g) 3) 19) 22) 10) f

40 80 120 160 200 240

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte balsamicoazijn 
(el) 1 2 3 4 5 6

Mosterd (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bloem (el) 1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie (el) 5 10 15 20 25 30
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 4002 / 957 571 / 137
Vet totaal (g) 60 9
 Waarvan verzadigd (g) 7,7 1,1
Koolhydraten (g) 67 10
 Waarvan suikers (g) 10,2 11/2
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 1,2 0,2

ALLERGENEN

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

LTIP: Let je op je calorie-inname? Frituur 
de vis dan niet in olie, maar bak hem in 1/2 el 
roomboter per persoon.

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, dunschiller, saladekom, 3x diep bord, keukenpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de fish & chips.

OVENFRIET MAKEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Schil de aardappelen tof was ze grondig 
en snijd er frieten van 1/2 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 de oven. Schep 
halverwege om.

GROENTEN SNIJDEN
Halveer de venkel, snijd in kwarten en 

verwijder de harde kern. Snijd de venkel in 
dunne plakjes. Schaaf met een dunschiller 
dunne plakjes van de komkommer. Ris de 
muntblaadjes van de takjes en snijd de 
blaadjes fijn.

 SALADE MAKEN
 Maak in een saladekom een dressing van 
per persoon 1/2 el extra vierge olijfolie, 1/2 el 
witte balsamicoazijn, 1/2 tl mosterd, peper en 
zout. Meng de venkel, komkommer en munt 
met de dressing. Zet de salade apart en schep 
af en toe om. 

VIS PANEREN
 Verdeel 1 el bloem per persoon over een 
diep bord. Klop in een ander diep bord de 
eieren los. Meng in nog een ander diep bord 
de panko met het paprikapoeder, peper en 
zout. Snijd de vis in de lengte doormidden, 
zodat je 2 stukken vis per persoon hebt. Wrijf 
de vis aan beide kanten in met peper en zout. 
Rol de stukken vis eerst door de bloem, haal 
ze daarna door het ei (zorg dat de vis volledig 
bedekt is met ei) en rol de vis dan door de 
panko (zorg dat hij ook volledig bedekt is 
met panko). 

VIS BAKKEN
 Leg een bord met keukenpapier 
erop klaar, zodat je de vis hierop kan 
leggen als je hem uit de pan haalt. Verhit 
5 el zonnebloemolie per persoon in een 
koekenpan op middelhoog vuurL. Zorg dat 
de olie goed heet istt en bak de vis dan 
3 – 4 minuten per kant. De vis is klaar als hij 
een goudbruin korstje heeft.

tTIP: Je krijgt meer aardappelen dan je in 
dit gerecht gebruikt. Ben jij een grote eter? 
Bereid dan alle aardappelen.

SERVEREN
 Verdeel de ovenfriet en de gefrituurde 
vis over de borden. Serveer met de 
ravigotesaus en de salade. 

ttTIP: Test of de olie goed op temperatuur 
is door een pankokruimel in de pan te doen. 
Bruist de olie en wordt de kruimel langzaam 
bruin? Dan kan je beginnen met 'frituren'.



 Vers basilicum f

 Half-om-half gehakt f Orzo

 SjalotKnoflookteen

 Tomatenpuree Italiaanse groentemix 
f

 Geraspte parmigiano 
reggiano f

Drukke dag? Deze Italiaanse orzo is snel klaar én smaakvol: de groenten hebben we alvast voor 
je gesneden en de bouillon en Parmezaanse kaas zorgen voor veel smaak en smeuïgheid. Deze 
pittige kaas komt uit de Parma-regio in Italië en wordt gemaakt van koemelk. Wist je dat er 
16 liter nodig is om een kilo parmigiano reggiano, zoals de kaas in het Italiaans heet, te maken?

SuperSimpel Quick & Easy

Eet binnen 5 dagen

- r
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Italiaanse orzo met gehakt 
met groenten en parmigiano reggiano 

FamilybTotaal: 25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sjalot (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Italiaanse groentemix 
(g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Tomatenpuree (kuipje) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Half-om-half gehakt 
(g) f

100 200 300 400 500 600

Vers basilicum (g) f 5 10 15 20 25 30
Geraspte parmigiano 
reggiano (g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Roomboter (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) 3757 / 898 499 / 119
Vet totaal (g) 43 6
 Waarvan verzadigd (g) 18,4 2,4
Koolhydraten (g) 75 10
 Waarvan suikers (g) 15,1 2,0
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 48 6
Zout (g) 9,7 1,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Grote koekenpan met hoge rand en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Italiaanse orzo met gehakt.

FRUITEN
Bereid de bouillon. Pers de knoflook 

of snijd fijn. Snipper de sjalot. Verhit de 
roomboter in een grote koekenpan met hoge 
rand en fruit de knoflook en sjalot  
2 – 3 minuten op middelhoog vuur. Voeg de 
groentemix toe en bak 2 minuten.

ORZO BEREIDEN
Voeg de tomatenpuree toe aan de 

pan en bak 1 minuut. Voeg de orzo toe en 
roer door. Schenk de bouillon over de orzo, 
meng goed en kook de orzo, afgedekt, in 
10 – 12 minuten op laag vuur droog. Schep 
regelmatig om. Voeg eventueel extra water toe 
als de orzo te droog wordt.

 GEHAKT BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een koekenpan op 
middelmatig vuur en voeg het gehakt toe. Bak 
het gehakt in 4 – 6 minuten los.

BASILICUM SNIJDEN
 Ris ondertussen de basilicumblaadjes 
van de takjes en snijd in reepjes. 

MENGEN
 Voeg vlak voor serveren het gehakt 
(inclusief bakvet) toe aan de orzo. Voeg de 
helft van de parmigiano reggiano en de helft 
van het basilicum toe aan de orzo, roer door 
en breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de orzo over de borden en 
garneer met de overige parmigiano reggiano 
en het overige basilicum. 



 Verse tagliatelle f

 Cashewnoten Parmigiano reggiano 
f

 Citroen fRode cherrytomaten f

 Spinazie f Knoflookteen

Verse pasta én zelfgemaakte pesto – moeten we nog meer zeggen? Als een échte Italiaanse chef 
zet jij vanavond een felgroen pastagerecht op tafel. Pesto maken is niet moeilijk – blijf goed 
proeven tijdens het bereiden, zodat hij precies de smaak krijgt die jij lekker vindt.  Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V
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Verse tagliatelle met zelfgemaakte spinaziepesto 
met geroosterde cherrytomaatjes en parmigiano reggiano 

FamilybTotaal: 20-25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Citroen (st) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Spinazie (g) 23) f 75 150 225 300 375 450
Parmigiano reggiano 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Cashewnoten (g) 8) 
19) 25) 5 10 15 20 25 30

Verse tagliatelle  
(g) 1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Zwarte balsamicoazijn 
(el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Extra vierge olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3504 / 838 843 / 202
Vet totaal (g) 44 11
 Waarvan verzadigd (g) 10,5 2,5
Koolhydraten (g) 79 19
 Waarvan suikers (g) 7,4 1,8
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 28 7
Zout (g) 0,5 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, ovenschaal, rasp, koekenpan, hoge kom en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de verse tagliatelle met zelfgemaakte spinaziepesto.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng in 2 pannen ruim water aan de kook 
voor de verse tagliatelle en de spinazie. 
Halveer de rode cherrytomaten en pers de 
citroen uit.

CHERRYTOMATEN ROOSTEREN
Leg de rode cherrytomaten in een 

ovenschaal. Besprenkel met  3/4 el olijfolie per 
persoon en 1/2 el zwarte balsamicoazijn. Breng 
goed op smaak met peper en zout en bak  
12 – 15 minuten in de oven.  

 SPINAZIE KOKEN
 Pel de knoflook, maar laat hem verder 
heel. Kook de spinazie samen met de 
knoflook 3 – 4 minuten in de ene pan met 
deksel. Giet af en bewaar wat kookvocht. 
Rasp de parmigiano reggiano grof. Verwarm 
ondertussen een koekenpan, zonder olie, op 
middelhoog vuur en rooster de cashewnoten 
tot ze beginnen te kleuren. Haal uit de pan en 
bewaar apart.

VERSE TAGLIATELLE KOKEN
 Kook de verse tagliatelle, afgedekt, 
4 – 6 minuten in de andere pan met 
deksel. Giet daarna af en laat uitstomen 
zonder deksel.

SPINAZIEPESTO MAKEN
 Meng ondertussen in een hoge kom de 
spinazie, de knoflook, 3/4 van de geraspte 
parmigiano reggiano en de cashewnoten. 
Voeg per persoon 1 el citroensap, 11/2 el extra 
vierge olijfolie en 1 el kookvocht toe en pureer 
dan met een staafmixer tot een gladde pesto. 
Proef en breng goed op smaak met peper 
en zout.

SERVEREN
 Verdeel de verse tagliatelle over de 
borden en schep de spinaziepesto erop. 
Verdeel de cherrytomaten erover en 
besprenkel met het overgebleven vocht van 
de cherrytomaten. Garneer met de overige 
parmigianno reggiano. 



 Knoflookteen

 Bosui f Paprikapoeder

 Pruimtomaat fAubergine

 Kikkererwten Verse tijm f

 Feta f Parelcouscous

 Citroen f

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

Eet binnen 5 dagen

*
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Parelcouscous met krokante kikkererwten en feta 
met geroosterde groenten en bosui 

VeggieVTotaal: 40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pruimtomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Verse tijm (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Kikkererwten (pak) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Paprikapoeder (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bosui (st) f 2 4 6 8 10 12
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Citroen (st) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 175 200

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3433 / 821 479 / 115
Vet totaal (g) 38 5
 Waarvan verzadigd (g) 12,3 1,7
Koolhydraten (g) 84 12
 Waarvan suikers (g) 12,8 1,8
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 3,4 0,5

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, keukenpapier en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscous met krokante kikkererwten en feta.

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden en 

bereid de bouillon. Snijd de aubergine in 
halve plakken en de pruimtomaat in partjes. 
Verdeel de aubergine, de pruimtomaat en de 
helft van de takjes tijm t over één kant van 
een bakplaat met bakpapier. Meng met 3/4 el 
olijfolie per persoon en breng op smaak met 
peper en zout.

GROENTEN IN DE OVEN
Dep de kikkererwten droog met 

keukenpapier. Verdeel de kikkererwten over 
de andere helft van de bakplaat met bakpapier 
tt. Bestrooi de kikkererwten met het 
paprikapoeder en meng met 3/4 el olijfolie 
per persoon. Breng op smaak met peper en 
zout en schep om. Bak de groenten en de 
kikkererwten 20 minuten in de oven, of tot 
de kikkererwten krokant zijn en goudbruin 
kleuren. Schep halverwege om.

 SMAAKMAKERS SNIJDEN
 Snijd de bosui in fijne ringen en bewaar 
het witte en het groene gedeelte apart van 
elkaar. Pers de knoflook of snijd fijn. Pers de 
citroen uit.

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

MENGEN
 Verkruimel de feta. Voeg de geroosterde 
aubergine, de tomaat, 2 tl citroensap per 
persoon en de helft van de feta toe aan de 
parelcouscous. Breng op smaak met peper 
en zout.

tTIP: Je laat de takjes tijm heel – dat scheelt 
tijd en het geeft veel smaak af. Vergeet niet de 
takjes voor serveren uit het gerecht te halen.

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

ttTIP: Kook je voor meer dan 2 personen? 
Verdeel de kikkererwten dan over een tweede 
bakplaat met bakpapier.



Sojasaus

Gemalen kaneelGemalen koriander

Verse gemberSjalot

Gemalen kardemomSteranijs

Rode peper fLimoen f

SobanoedelsOosterse 
gehaktballetjes f

Groentemix fVerse koriander & 
munt f

Vissaus

Deze noedelsoep is geïnspireerd op Vietnamese pho, wat je uitspreekt als 'feu'. In Vietnam wordt 
deze soep de hele dag door gegeten. Vandaag kook jij een variant die zo op tafel staat. Net als in 
de Vietnamese keuken gebruik je veel verschillende specerijen voor een smaakvolle soep.Gemakkelijk

Lactosevrij

Eet binnen 5 dagen
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Noedelsoep met gehaktballetjes 
geïnspireerd op Vietnamese pho

Totaal: 30 min.6
Calorie-focusL	
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) 1 2 3 4 5 6
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Steranijs (st) 1 2 3 4 5 6
Gemalen kardemom 
(zakje)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Gemalen koriander 
(zakje)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Gemalen kaneel (zakje)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Vissaus (ml) 4) 10 20 30 40 50 60
Oosterse 
gehaktballetjes (g) f

105 210 315 420 525 630

Sobanoedels (g) 1) 50 100 150 200 250 300
Limoen (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode peper (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse koriander & munt 
(g) f

5 10 15 20 25 30

Groentemix (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200

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

Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2506 / 599 495 / 118
Vet totaal (g) 23 5
 Waarvan verzadigd (g) 8,4 1,7
Koolhydraten (g) 54 11
 Waarvan suikers (g) 13,3 2,6
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 37 7
Zout (g) 7,8 1,5

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 4) Vis 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

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

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, kom, rasp en zeef.
Laten we beginnen met het koken van de noedelsoep met gehaktballetjes.

VOORBEREIDEN
Breng 800 ml water per persoon aan 

de kook. Snijd de sjalot fijn. Rasp de verse 
gember fijn. Verhit een pan met deksel en 
rooster de steranijs op middelmatig vuur 
totdat hij begint te geuren. Voeg de gemalen 
kardemom, koriander en kaneel toe en 
roerbak nog 10 seconden.

BOUILLON KOKEN
Voeg het kokende water, de sjalot, de 

sojasaus, de vissaus en de gember toe en 
verkruimel het bouillonblokje boven de panN. 
Breng aan de kook, dek de pan af en laat 
15 minuten zachtjes koken. 

DRAAIEN EN KOKEN
Verdeel ondertussen elke gekruide 

gehaktbal in 4 delen. Draai van elk deel gehakt 
een klein balletje. Breng ondertussen 500 ml 
water persoon aan de kook in een andere pan 
met deksel. Voeg de sobanoedels toe en kook, 
afgedekt, in 3 minuten gaar. Giet daarna af 
door een zeef en spoel onder koud water.  

SNIJDEN
 Snijd ondertussen de limoen in partjes 
en de rode peper in dunne ringen. Leg  de 
limoen, de rode peper en de takjes verse 
koriander en munt samen op een bordje.

SOEP KOKEN
 Giet de bouillon door een zeef en vang op 
in een kom. Schenk de gezeefde bouillon terug 
in de kookpan en gooi de vaste delen weg. 
Breng de bouillon weer aan de kook en voeg 
de groentemix en de gehaktballetjes toe.  
Kook in 4 minuten gaar.

RWEETJE: Door de bouillon en specerijen 
15 minuten te koken, krijgt het gerecht extra 
veel smaak.

SERVEREN
 Verdeel de sobanoedels over de kommen 
en schenk er de hete soep over. Laat iedereen 
zelf de soep garneren met de koriander, 
munt, rode peper en limoen.



 Veldsla f

 Crème fraîche f Flammkuchen f

 Sperziebonen fUi 

 Franse brie f Appel

Vive le France! Dat brie een Franse kaas is, is geen geheim. Maar wist je dat flammkuchen 
eigenlijk ook uit Frankrijk komt? Oorspronkelijk komt deze flinterdunne pizza uit de Elzas, een 
streek die inmiddels weer bij Frankrijk hoort. Tegenwoordig vind je flammkuchen terug in 
verschillende keukens over de hele wereld. Je kunt er eindeloos mee variëren – van zoet tot 
hartig. Wij hebben gekozen voor een combinatie. Laat je ons weten wat je ervan vindt? 

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen
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FLAMMKUCHEN MET BRIE EN APPEL 
met sperziebonensalade 

VeggieVTotaal:35 min.7
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui  (st) f 1 2 3 4 5 6
Sperziebonen (g) f 100 200 300 400 500 600
Appel (st) 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Franse brie (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Flammkuchen (st) 1) f 1 2 3 4 5 6
Crème fraîche (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Veldsla (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
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) 2954 / 706 657 / 157
Vet totaal (g) 38 9
 Waarvan verzadigd (g) 19,9 4,4
Koolhydraten (g) 65 15
 Waarvan suikers (g) 13,2 2,9
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 19 4
Zout (g) 1,6 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan, saladekom en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de flammkuchen met brie en appel.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Breng ruim water aan de kook in een pan 
met deksel voor de sperziebonen. Snijd 
de ui in dunne halve ringen. Verwijder de 
steelaanzet van de sperziebonen en snijd de 
sperziebonen in 3 gelijke stukken. Snijd de 
appel in kwarten, verwijder het klokhuis en 
snijd de appel in dunne plakjes.

UI EN APPEL BAKKEN
Verwarm 1/2 el roomboter per persoon in 

een koekenpan op middelhoog vuur. Bak de ui 
en appel 10 – 12 minuten met een flinke snuf 
zout, tot de appel bruin en zacht is. 

 BRIE SNIJDEN
 Kook de sperziebonen 8 – 10 minuten 
in de pan met deksel. Giet daarna af, spoel 
met koud water en bewaar apart. Snijd 
ondertussen de brie in dunne plakken. 

FLAMMKUCHEN BELEGGEN
 Leg de flammkuchen op een bakplaat 
met bakpapier. Verdeel de crème fraîche over 
de flammkuchen. Beleg met de ui en appel 
en leg de plakken brie erop. Breng op smaak 
met peper en zout en bak 8 – 10 minuten in 
de oven.

SALADE MAKEN
 Maak ondertussen in een saladekom 
een dressing van per persoon 1/2 el extra 
vierge olijfolie en 1/2 el witte balsamicoazijn. 
Breng op smaak met peper en zout. Meng de 
sperziebonen en veldsla met de dressing. 

SERVEREN
 Snijd de flammkuchen in stukken en 
serveer met de salade t.

tTIP: Houd je van zoet? Besprenkel de 
flammkuchen dan naar smaak met wat 
honing.



Wist je dat het Engelse woord 'coleslaw' een verbastering van het Nederlandse 'koolsla' is? 
Vandaag maak je zelf een vinaigrette voor de coleslaw. Het zuur in de vinaigrette maakt de 
rauwe kool zacht en lekker fris: heerlijk bij de pittige blauwe kaas. Kortom, niet zomaar een 
broodje omelet!

Supersimpel Veggie

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

Danablu f

Vrije-uitloopei fBruine ciabatta

Verse bladpeterselie fKnoflookteen

Wortel & rode kool fPortobello f

BROODJE OMELET MET PITTIGE BLAUWE KAAS  
met gebakken portobello en coleslaw
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3 OMELET EN PORTOBELLO BAKKEN 
• Verhit de helft van de roomboter in een koekenpan op 

middelmatig vuur, voeg het eimengsel toe en bak in 
6 – 7 minuten 1 omelet per 2 personent.                                                                                                     

• Verhit in een andere koekenpan de overige roomboter 
op hoog vuur en bak in 4 minuten de portobello met de 
knoflook gaar en bruin. Breng op smaak met peper en zout.                            

• Verkruimel de danablu boven de omelet.  

4 SERVEREN
• Snijd het broodje doormidden.
• Snijd de omelet door de helft en verdeel over het broodje.                
• Leg de plakken portobello en een klein deel van de 

coleslaw op de omelet.                                                                                                                   
• Serveer de broodjes met de overige coleslaw.

tTIP: De omelet omdraaien hoeft niet – hij is klaar zodra de 
bovenkant gestold is.

1 VOORBEREIDEN
• Verwarm de oven voor op 210 graden.                                                                     
• Pers of snijd de knoflook fijn en hak de verse 

bladpeterselie grof.                  
• Snijd de portobello in plakken.                                                                                
• Klop in een saladekom de extra vierge olijfolie, 

wittewijnazijn, mosterd, honing, peper en zout tot een 
dressing.     

2 COLESLAW MENGEN
• Voeg de wortel en rode kool toe aan de saladekom, meng 

goed en bewaar apart. 
• Bak de bruine ciabatta 8 minuten in de oven. 
• Kluts de eieren met een vork in een kom en meng er de 

bladpeterselie, peper en zout door.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse bladpeterselie (g) f 21/2    5 71/2 10 121/2 15
Portobello (st) f 1 2 3 4 5 6
Wortel & rode kool (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Bruine ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4 6 8 10 12
Danablu (g) 7) f 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Wittewijnazijn (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
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
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) 3084 / 737 682 / 163 
Vetten (g) 52 11
 Waarvan verzadigd (g) 19,1 4,2
Koolhydraten (g) 38 8
 Waarvan suikers (g) 6,0 1,3
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 26 6
Zout (g) 2,0 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN: Saladekom, kom en 2x koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de broodje omelet met pittige blauwe kaas.



Dit gerecht is geïnspireerd op ayam besengek, een Indonesisch gerecht met kip, kokosmelk 
en een kruidige saus. Besengek currypasta wordt veel gebruikt in de Indonesische keuken en 
wordt ook wel boemboe genoemd. Kruiden, specerijen en vaak ook ui en knoflook worden 
traditioneel fijngemalen met een vijzel. Deze milde currypasta zorgt samen met de gekruide 
Indonesische kipgehaktballetjes voor een ware smaaksensatie.

Supersimpel

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

GROENE CURRY MET ZELFGEDRAAIDE KIPGEHAKTBALLETJES 
Met gele peen, tomaat en honingpinda's  

 Kipgehaktballetjes met 
Indonesische kruiden 

f

 Limoen f Verse koriander f

 Tomaat fBasmatirijst

 Knoflookteen Gele peen f

 Pikante honingpinda's Kokosmelk

 Besengek  
currypasta f
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3 CURRY MAKEN 
• Verhit de overige zonnebloemolie in een wok of hapjespan 

op middelhoog vuur.
• Bak de gele peen en de knoflook 4 – 5 minuten. 
• Voeg de currypasta en de tomaat toe en bak nog 

1 – 2 minuten. 
• Voeg de kokosmelk toe, verlaag het vuur en laat 

4 – 5 minuten zachtjes koken. Breng op smaak met peper 
en zout.

4 SERVEREN 
• Serveer de rijst in kommen en schep de curry erover. 
• Verdeel de kipballetjes over de kommen en garneer met de 

pikante honingpinda's, de limoen en de koriander.

1 VOORBEREIDEN
• Breng ruim water met een snuf zout aan de kook in een 

pan met deksel voor de rijst en kook de rijst, afgedekt, 
in 12 – 14 minuten beetgaar. Giet af en laat zonder 
deksel uitstomen.

• Snijd de tomaat in blokjes en rasp de gele peen met een 
grove rasp. Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de koriander 
grof. Snijd de limoen in partjes.

2 KIPGEHAKTBALLETJES BAKKEN
• Halveer de kipgehaktballetjes.
• Verhit de helft van de zonnebloemolie in een koekenpan op 

middelhoog vuur en bak de kipgehaktballetjes  
5 – 6 minuten rondom gaar.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Basmatirijst (g) 85 170 250 335 420 505
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Gele peen (g) f 100 200 300 400 500 600
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Verse koriander (g) f 5 10 15 20 25 30
Limoen (st) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Kipgehaktballetjes met Indonesische 
kruiden (g) f

105 210 315 420 525 630

Besengek currypasta (g) 1) 7) 9) 19) 
22) f

40 80 120 160 200 240

Kokosmelk (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Pikante honingpinda's (g) 5) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3812 / 911 691 / 165
Vetten (g) 47 8
 Waarvan verzadigd (g) 17,2 3,1
Koolhydraten (g) 89 16
 Waarvan suikers (g) 14,2 2,6
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 32 6
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 5) Pinda's 7) Melk/lactose 9) Selderij
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesamzaad 26) Sulfiet

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op je calorie-inname? 
Gebruik dan 60 g rijst en 50 ml kokosmelk per persoon. Met 
de overige rijst en kokosmelk kun je de volgende ochtend een 
ontbijt maken: kook de kokosmelk en rijst samen met 20 g 
havermout en 200 ml gewone melk, afgedekt, 12- 14 minuten 
in een pan met deksel.

BENODIGDHEDEN: Koekenpan, wok of hapjespan met deksel, pan met deksel en rasp. 
Laten we beginnen met het koken van de  groene curry met zelfgedraaide kipgehaktballetjes.



45 min

Eet binnen 5 dagen
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* Gemakkelijk

Zelf een saus maken? Daar draai jij je hand niet voor om! Na het bakken van de varkenshaas voeg je 
mosterd, honing en knoflook aan de pan toe en voilà: je hebt de basis voor een smaakvolle saus, die 
je afmaakt met paddenstoelen en romige crème fraîche. De varkenshaas bak je verder in de oven: zo 
wordt hij gelijkmatiger gaar, zonder uitdrogingsgevaar.

VARKENSHAAS MET ROMIGE PADDENSTOELENSAUS  
MET ORECCHIETTE EN RUCOLA

Crème fraîche f

OrecchietteGedroogde rozemarijn

KnoflookteenSjalot

Varkenshaas fGemengde 
paddenstoelenf

Rucola f
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PADDENSTOELEN BAKKEN
 Veeg ondertussen dezelfde koekenpan 
schoon met keukenpapier. Verhit de overige 
roomboter op middelhoog vuur en fruit 
de sjalot 2 minuten. Zet het vuur hoog, 
voeg de paddenstoelen toe en roerbak 
nog 4 – 5 minuten. Schenk de zwarte 
balsamicoazijn in de pan, zet het vuur 
middellaag en verhit totdat al het vocht 
verdampt is.

PASTA MENGEN
  Verkruimel 1/8 bouillonblokje per persoon 
boven de koekenpan met paddenstoelen en 
voeg de crème fraîche, 2 el water per persoon, 
de mosterdsaus uit de ovenschaal en peper 
en zout toe. Laat 1 minuut zachtjes koken. 
Voeg de orecchiette toe, schep goed om en 
verhit nog 1 minuut. Snijd de varkenshaas 
in plakken.

SERVEREN
 Maak op de borden een bedje van de 
rucola en verdeel de orecchiette erover. 
Leg de plakken varkenshaas op de pasta en 
bestrooi met nog wat peper en zout.

tTIP: Het is niet erg als de varkenshaas nog 
wat roze is vanbinnen – je mag varkenshaas 
licht rosé eten.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snipper de sjalot en pers de knoflook of snijd 
fijn. Veeg de paddenstoelen schoon met 
keukenpapier en snijd de beukenzwammetjes 
los. Snijd grote paddenstoelen in vieren en 
laat kleine paddenstoelen heel. Bestrooi de 
varkenshaas met flink wat peper en zout.

VARKENSHAAS BAKKEN
Verhit de olijfolie in een grote koekenpan 

op middelhoog vuur. Bak de varkenshaas in 
de hete olie in 4 minuten rondom bruin. Haal 
de pan van het vuur, voeg de mosterd, honing, 
gedroogde rozemarijn, knoflook en de helft 
van de roomboter toe en meng goed. Leg de 
varkenshaas inclusief saus in een ovenschaal 
en bak 10 – 11 minuten in de oven. Haal uit de 
oven en laat rusten onder aluminiumfolie t. 
Bewaar de saus voor stap 5.

 ORECCHIETTE KOKEN
 Kook ondertussen de orecchiette in de 
pan met deksel, afgedekt, 12 –14 minuten. Giet 
daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Gemengde 
paddenstoelen (g) f

150 300 450 600 750 900

Varkenshaas (st) f 1 2 3 4 5 6
Gedroogde rozemarijn 
(tl)

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

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

Crème fraîche (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 11/2 2 21/2 31/2 4
Mosterd (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Honing (tl) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn 
(el)

 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

Groentebouillonblokje 
(st)

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

Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3410 / 815 695 / 166 
Vetten (g) 33 7
 Waarvan verzadigd (g) 15,4 3,1
Koolhydraten (g) 81 16
 Waarvan suikers (g) 14,4 2,9
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 44 9
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Grote koekenpan, ovenschaal, aluminiumfolie, keukenpapier en pan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaas met romige paddenstoelensaus.



40 min.

Eet binnen 5 dagen

8

%

* Gemakkelijk

Dit recept is wat ons betreft het neusje van de zalm. Je maakt namelijk zelf een visburger van 
zalm. Door de vis te mengen met verse gember en sojasaus, krijgt het een Aziatisch tintje. Zalm zit 
bovendien boordevol goede vetten en eiwitten, zo zet je niet alleen een lekkere, maar ook voedzame 
maaltijd op tafel.

ZELFGEMAAKTE ZALMBURGER MET AARDAPPELPARTJES 
MET EEN SALADE VAN RADIJS, AVOCADO EN PEULTJES

 Brioche broodje

 Panko Sojasaus

 Radijs fVastkokende 
aardappelen

 Zalmfiletf Verse gember

 Mayonaise f Peultjes f

 Avocado
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SALADE MAKEN
 Bak het brioche broodje  
2 – 3 minuten in de oven. Snijd de avocado 
doormidden, verwijder de pit en schil en 
snijd het vruchtvlees in blokjes. Verhit 
de zonnebloemolie in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Voeg als de olie goed heet is 
de peultjes toe, bestrooi met zout en roerbak 
3 – 5 minuten, of tot ze gaar en knapperig zijn. 
Voeg de peultjes toe aan een saladekom.

BURGERS BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in dezelfde 
koekenpan op middelmatig vuur en bak de 
zalmburgers 3 – 5 minuten per kant, of tot 
ze gaar zijn. Voeg de blokjes avocado, het 
grootste deel van de radijsjes en 2 el van 
de zoetzure dressing uit de kom toe aan de 
saladekom en schep om. Breng eventueel op 
smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Snijd het brioche broodje open 
en besmeer met de mayonaise. Leg 
de zalmburger erop en garneer met de 
overige radijsjes. Serveer met de salade en 
de aardappelpartjes.

tTIP: Maak je handen nat voor je de burgers 
gaat vormen – dan blijft de zalm minder aan je 
handen plakken.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Was of schil de aardappelen en snijd in 
partjes. Verdeel de aardappelpartjes over 
een bakplaat met bakpapier en meng met 1 el 
olijfolie per persoon, peper en zout. Bak de 
aardappelpartjes 25 – 35 minuten in de oven. 
Keer halverwege om.

ZOETZURE RADIJSJES MAKEN
Snijd de radijsjes in dunne plakjes. 

Voeg de wittewijnazijn, de suiker, het zout 
en 2 el water persoon toe aan een steelpan 
en breng aan de kook. Meng goed totdat de 
suiker is oplost en haal dan van het vuur. Voeg 
de radijsjes toe aan een kom en schenk het 
warme azijnmengsel erover. Meng goed, dek af  
met vershoudfolie en zet opzij. 

 BURGERS MAKEN
 Rasp de gember met een fijne rasp. Snijd 
de zalmfilet in grove stukken. Voeg de zalm, 
de gember en de sojasaus toe aan een 
hoge kom of maatbeker en meng met een 
staafmixer in een paar seconden tot een grove 
puree (mix het geheel niet helemaal fijn, het is 
de bedoeling dat er nog stukjes inzitten). Voeg 
de panko toe en kneed met je handen 1 burger 
per persoon t.

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

Radijs (bos) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Zalmfilet (st) 4) f 1 2 3 4 5 6
Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Panko (g) 1) 25 50 75 100 125 150
Brioche broodje  
(st) 1) 7) 17) 20) 22) 
25) 27)

1 2 3 4 5 6

Avocado (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peultjes (g) f 50 100 150 200 250 300
Mayonaise  
(el) 3) 10) 19) 22) f

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

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Wittewijnazijn (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Suiker (tl) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Zout (tl) 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Zonnebloemolie (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) 4987 /1192 763 /182
Vetten (g) 71 11
 Waarvan verzadigd (g) 10,8 1,7
Koolhydraten (g) 100 15
 Waarvan suikers (g) 16,8 2,6
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 35 5
Zout (g) 2,7 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 4) Vis 6) Soja 7) Melk/
lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 25) Sesamzaad 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, steelpannetje, kom, vershoudfolie, rasp, hoge kom of maatbeker, staafmixer, saladekom en 
koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de zelfgemaakte zalmburger met aardappelpartjes.



Vrije-uitloopei f

Prei fKomkommer f

Indisch gekruide 
varkenshaasreepjes f

Knoflookteen

Rode peper fPandanrijst

Gezouten pinda's

Achterham f

Het geheim van goede gebakken rijst is dat de rijst niet te nat moet zijn wanneer je deze bakt. De 
rijst kleeft dan aan elkaar en het resultaat is een plakkerige massa. Lees voor het koken onze tip 
op de achterkant om dit te voorkomen. De friszure komkommer vormt een smakelijke balans 
met het hartige van de varkenshaas.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*  

%

GEMARINEERDE VARKENSREEPJES MET CHINESE RIJST 
Met ham, omelet en pittige zoetzure komkommer

LactosevrijdTotaal: 45 min.9
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Indisch gekruide 
varkenshaasreepjes 
(g) f

100    200 300 400 500 600

Pandanrijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Komkommer (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Prei (g) f 100    200    300    400    500    600    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1    2    3    4    5    6    
Achterham (g) f 10    15    25    30    40    45
Gezouten pinda's 
(g) 5) 22) 25) 20    40    60    80    100    120    

Zelf toevoegen
Ketjap (el) 1 2 3 4 5 6
Suiker (tl) 11/2 3    41/2 6     71/2 9    
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Witte- of rijstwijnazijn (tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
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) 3902 / 933 682 / 163 
Vet totaal (g) 44 8
 Waarvan verzadigd (g) 7,4 1,3
Koolhydraten (g) 88 15
 Waarvan suikers (g) 16,4 2,9
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 43 7
Zout (g) 1,7 0,3

ALLERGENEN

3) Eieren 5) Pinda's
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
2x kom, pan met deksel, wok of hapjespan en 2x koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de gemarineerde varkensreepjes met Chinese rijst.

VOORBEREIDEN
Pers de knoflook of snijd fijn. Meng in een 

kom de varkensreepjes met de knoflook, de 
ketjap t, 1 tl suiker per persoon en de helft 
van de olijfolie. Laat minimaal 15 minuten 
marineren. Kook ondertussen 250 ml water 
per persoon in een pan met deksel en kook de 
rijst, afgedekt, 12 – 15 minuten. Giet daarna 
af als dat nodig is en laat volgens de tip 
droogstomen en afkoelen tt.

ZOETZUUR MAKEN
Verwijder ondertussen de zaadlijsten 

van de rode peper en snijd de rode peper 
fijn. Snijd de komkommer in kleine blokjes 
en meng in een kom met de rode peper, 
de wittewijn- of rijstazijn en 1/2 tl suiker per 
persoon. Laat het zoetzuur intrekken, schep af 
en toe om.

 BAKKEN EN SNIJDEN
 Snijd ondertussen de prei in de lengte 
in vieren en vervolgens klein. Verhit de 
zonnebloemolie in een wok of hapjespan 
en bak de prei 10 minuten op middellaag 
vuur. Klop ondertussen het ei los in een kom. 
Verhit de overige olijfolie in een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak een omelet van 
het ei. Haal de omelet uit de pan en snijd in 
reepjes. Snijd de ham in blokjes van ongeveer 
1 cm.

RIJST BAKKEN
 Verhoog het vuur van de wok of 
hapjespan met prei naar middelhoog, schep 
de rijst erbij en bak de rijst 2 – 3 minuten mee. 
Schep niet te vaak om zodat de rijst goed kan 
aanbakken. Voeg de ham en de omeletreepjes 
toe en bak 2 – 3 minuten. Breng op smaak met 
peper en zout. 

 
tTIP: Heb je geen ketjap in huis? Vervang 
deze dan door dan 1/2 el sojasaus en 1/2 el 
honing per persoon.

VARKENSREEPJES BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
andere koekenpan op middelhoog vuur 
en bak de gemarineerde varkensreepjes 
4 – 6 minuten. Hak ondertussen de 
pinda's grof.

ttTIP: Om de rijst krokant te krijgen is 
het belangrijk dat de rijst afkoelt en zo droog 
mogelijk is, anders plakken de korrels aan 
elkaar. Spreid de rijst daarom na het koken 
uit over een snijplank of bord, zodat de rijst 
sneller afkoelt.

SERVEREN
 Verdeel de gebakken rijst over de borden 
en schep de varkensreepjes ernaast. Garneer 
met de gezouten pinda's en serveer met de 
zoetzure komkommer.



 Veldsla f

 Appel Witlof f

 Varkensworst met 
Chimay-kaas en 

gesmoorde ajuin f

Rode ui

 Witte ciabatta Peperkoek

Deze haute dog eet je met het pinkje omhoog. Geen 'gewone' varkensworst, maar eentje met 
chimaykaas erin maakt deze hotdog zo speciaal. Deze smeuïge, authentieke abdijkaas past 
perfect bij de zoete peperkoek-crumble. Serveer met een heerlijk Belgisch witlofslaatje erbij et 
voilà: serviette op de schoot, trappistje erbij en genieten maar! 

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

-

%

Haute-dog van chimayworst 
met witlofsalade en een crumble van peperkoek

Totaal: 25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Varkensworst met 
Chimay kaas en 
gesmoorde ajuin  
(st) 7) f

1 2 3 4 5 6

Peperkoek (plak) 1) 22) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte ciabatta (st) 1) 6) 
7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Witlof (st) f 1 2 3 4 5 6
Appel (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Veldsla (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6
Honing (tl) 1 2 3 4 5 6
Wittewijnazijn (tl) 1 2 3 4 5 6
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) 3335 / 797 712 / 170
Vet totaal (g) 49 11
 Waarvan verzadigd (g) 17,2 3,7
Koolhydraten (g) 62 13
 Waarvan suikers (g) 23,9 5,1
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 23 5
Zout (g) 2,9 0,6

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 6) Soja 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesamzaad 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Koekenpan met deksel, bakplaat met bakpapier en grote kom.
Laten we beginnen met het koken van de haute-dog van chimayworst.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snijd de rode ui in halve ringen.  

CHIMAYWORST BAKKEN
Verhit 1/2 el roomboter per persoon 

in een koekenpan met deksel en bak de 
chimayworst op middelhoog vuur in 
2 – 3 minuten rondom bruin. Voeg de rode ui 
toe, dek de pan af en bak 10 – 12 minuten op 
laag vuur. Keer regelmatig om.

 CRUMBLE MAKEN
 Snijd de peperkoek in zeer dunne 
plakken en verdeel over een bakplaat met 
bakpapier. Leg de ciabatta op dezelfde 
bakplaat en bak 5 – 7 minuten in de oven t.

tTIP: Zorg dat je de peperkoek op tijd uit de 
oven haalt – hij is goed als hij begint te geuren. 
Het is niet erg als hij dan nog zacht is: de 
peperkoek wordt krokant zodra hij afkoelt. 

SNIJDEN EN MENGEN
 Snijd de harde onderkant van het witlof 
af en snijd het witlof doormidden. Verwijder 
de harde kern en snipper het witlof fijn. Snijd 
de appel doormidden, verwijder het klokhuis 
en snijd de appel in halve maantjes. Meng 
in een grote kom per persoon 1 tl mosterd, 
1 tl honing, 1tl wittewijnazijn en 1 el extra 
vierge olijfolie. Breng op smaak met peper en 
zout tt.

ttTIP: Witlof kan bitter zijn. Houd je van 
een iets zachtere smaak? Voeg dan naar smaak 
extra honing toe.

HAUTE-DOG MAKEN
 Houd 4 schijfjes appel per persoon 
apart. Meng het fijngesneden witlof 
en de overige appel door de honing-
mosterdvinaigrette. Snijd de ciabatta aan de 
bovenkant in tot ongeveer de helft (snijd hem 
dus niet via de zijkant open!). Verdeel een 
beetje veldsla en de gebakken rode ui over de 
broodjes en leg de chimayworst erop. Steek 
de plakjes appel erbij. Garneer de haute-dog 
naar smaak met mosterd en verkruimel de 
peperkoek eroverheen.

SERVEREN
 Verdeel de overige veldsla over de 
borden en schep de witlofsalade met appel 
erbovenop. Serveer met de haute dog. 



Parelcouscous

Courgette fVerse tijm f

KnoflookteenRode ui

Citroenf ( st)

Rode peper f

Rucola f

Garnalen f

In dit zonnige gerecht ontmoeten de keukens van Europa en het Midden-Oosten elkaar. 
Parelcouscous wordt onder meer in Israël en Libanon veel gegeten, maar met ingrediënten als 
rucola, verse tijm en citroen gaan de smaken van dit gerecht meer richting die van de Italiaanse 
keuken. We hebben je alvast wat werk uit handen genomen door de garnalen voor je te pellen. 
Zo kun jij snel genieten van dit smaakvolle gerecht. 

Gemakkelijk Lactosevrij

Eet binnen 3 dagen

* d

§

Parelcouscous met garnalen en courgette 
met verse tijm, rode peper en citroen

FamilybTotaal: 30 min.6

Garnalen

HELLO
EXTRA
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 4 4
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse tijm (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Garnalen (g) 2) f 180 360 540 720 900 1080
Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

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

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2830 / 677 373 / 89
Vet totaal (g) 21 3
 Waarvan verzadigd (g) 3,2 0,4
Koolhydraten (g) 75 10
 Waarvan suikers (g) 15,2 2,0
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 43 6
Zout (g) 4,0 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Fijne rasp, pan met deksel, keukenpapier en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscous met garnalen en courgette.

VOORBEREIDING
Bereid de bouillon. Snipper de rode ui 

en pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder 
de zaadlijsten van de rode peper en snijd de 
rode peper fijn. Rasp de schil van de citroen 
met een fijne rasp en pers de citroen uit. Ris 
de tijmblaadjes van de takjes en snijd de 
courgette in blokjes.

PARELCOUSCOUS KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een pan 

met deksel. Voeg de parelcouscous toe en 
bak al roerend 1 minuut op middelmatig vuur. 
Voeg de bouillon toe, zet het vuur laag en kook 
de parelcouscous, afgedekt, in 12 minuten 
droog. Roer daarna de korrels los en laat 
zonder deksel uitstomen. 

 GARNALEN BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in een wok of 
hapjespan en roerbak de garnalen 3 minuten 
op middelhoog vuur. Haal uit de pan en 
bewaar apart, bewaar ook het bakvocht van 
de garnalen.

GROENTEN BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in dezelfde wok 
of hapjespan en fruit de rode ui, knoflook en 
rode peper 2 minuten op middellaag vuur t. 
Voeg de courgette, tijm, citroenrasp, peper 
en zout toe en bak 6 minuten.

MENGEN
 Voeg de garnalen, inclusief hun bakvocht, 
toe aan de courgette. Breng op smaak met 
1/2 el citroensap per persoon, peper en 
zout en verhit nog 1 minuut. Zet daarna het 
vuur uit. Scheur de rucola klein. Voeg de 
parelcouscous en rucola toe aan de wok of 
hapjespan en meng goed tt.

tTIP: Eten er ook kinderen mee van dit 
gerecht? Dan kun je de rode peper eventueel 
weglaten en apart serveren als topping.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
besprenkel naar smaak met extra citroensap.

ttTIP: Rucola kan na verhitting soms wat 
bitter smaken. Vind je dat niet lekker? Roer 
de rucola dan niet door de warme courgette, 
maar gebruik hem om het gerecht mee te 
garneren.



Broodje hamburger + ei = hét ideale comfortfood na een drukke dag. De burger is gemaakt 
van runder- en varkensgehakt, wat het lekker smeuïg maakt. Je maakt zelf een vinaigrette 
voor de coleslaw. Het zuur in de vinaigrette maakt de rauwe kool zacht en lekker fris, heerlijk 
bij de pittige blauwe kaas. Wist je dat het Engelse woord 'coleslaw' een verbastering van het 
Nederlandse 'koolsla' is?

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

- 

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

 Half-om-half 
hamburger f

 Vrije-uitloopei f Bruine ciabatta

 Bladpeterselie fKnoflookteen

 Groentemix: rode kool 
& wortel f

 Portobello f

 Danablu f

BROODJE HAMBURGER MET OMELET 
met gebakken portobello, pittige blauwe kaas en coleslaw

Burger

HELLO
EXTRA
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3 OMELET BAKKEN 
• Verhit de helft van de roomboter in een koekenpan op 

middelmatig vuur, voeg het eimengsel toe en bak in 
6 – 7 minuten 1 omelet per 2 personen t. 

• Verhit in een andere koekenpan de overige roomboter op 
middelhoog vuur en bak de hamburger samen met de 
portobello, knoflook, peper en zout 2 – 3 minuten per kant, 
of tot de hamburger gaar is.

• Verkruimel de danablu boven de omelet.

4 SERVEREN
• Snijd het broodje doormidden en de omelet door de helft.
• Beleg het broodje met de hamburger en de omelet.
• Leg de plakken portobello en een klein deel van de 

coleslaw op de omelet. 
• Serveer de broodjes met de overige coleslaw.

tTIP: De omelet omdraaien hoeft niet. Hij is klaar zodra de 
bovenkant gestold is.

1 GROENTEN SNIJDEN
• Verwarm de oven voor op 210 graden. 
• Pers de knoflook of snijd fijn en hak de verse 

bladpeterselie grof. 
• Snijd de portobello in plakken. 
• Klop in een saladekom de extra vierge olijfolie, 

wittewijnazijn, mosterd, honing, peper en zout tot een 
dressing.    

2 COLESLAW MENGEN
• Voeg de groentemix toe aan de saladekom, meng goed en 

bewaar apart. 
• Bak het ciabatta broodje 8 minuten in de oven. 
• Kluts de eieren met een vork in een kom en meng er de 

bladpeterselie, peper en zout door.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bladpeterselie (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Portobello (st) f 1 2 3 4 5 6
Groentemix: rode kool & wortel 
(g) 23) f

100 200 300 400 500 600

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

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4 6 8 10 12
Half-om-half hamburger (st) f 1 2 3 4 5 6
Danablu (g) 7) f 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Witte wijnazijn (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
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
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) 4450 / 1064 777 / 186
Vetten (g) 76 13
 Waarvan verzadigd (g) 28,3 4,9
Koolhydraten (g) 39 7
 Waarvan suikers (g) 6,0 1,0
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 52 9
Zout (g) 2,3 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 23) Selderij 25) Sesamzaad 27) Lupine

BENODIGDHEDEN: Saladekom, kom en 2x koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de broodje omelet met pittige blauwe kaas.



ONTBIJT 1- 

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

  #HelloFresh  
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GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

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

1x

 ROEREI MET TOMAAT   
Op een rozenbroodje  
 
 
 
VOLLE KWARK MET 
ORANJE FRUIT 
Met pistachenoten en dadels  
 
 
CRACKERS MET 
ACHTERHAM  
Met kruidenkaas en veldsla  

ROEREI MET TOMAAT   
Op een rozenbroodje 

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3)  f 4 8

Melk 7) f scheutje

Pruimtomaat (st) 1 2

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

2 4

Zelf toevoegen

Olijfolie (el) 1 1

Peper & zout Naar smaak

 fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2280 / 545 521 / 125 
Vetten (g) 22 5
 Waarvan verzadigd (g) 5,0 1,2
Koolhydraten (g) 61 14
 Waarvan suikers (g) 14,7 3,4
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 23 5
Zout (g) 1,2 0,3

ALLERGENEN

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

1 Verwarm de oven voor op 180 graden. 

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

toe aan het eimengsel.

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

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

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



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

CRACKERS MET ACHTERHAM  
met kruidenkaasblokjes en veldsla

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Zuurdesemcrackers (st) 1) 21) 25) 6 12

Achterham (plakken) f 6 12

Veldsla (g) 23) f 20 40

Kruidenkaasblokjes (g) 7) f 25 50

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1004 / 240 917 / 219
Vetten (g) 6 6
 Waarvan verzadigd (g) 3,2 3,0
Koolhydraten (g) 25 23
 Waarvan suikers (g) 0,3 0,3
Vezels (g) 8 7
Eiwit (g) 17 16
Zout (g) 1,8 1,7

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose  
Kan sporen bevatten van: 21) Melk/lactose 23) Selderij 
25) Sesam

1Beleg 3 crackers per persoon met een 
plak ham.

2 Verdeel er de veldsla over en bestrooi 
met de blokjes kruidenkaas.

GTIP: Heb je extra tijd en heb je honing in 
huis? Maak dan een dressing van 1 tl honing 
per persoon, 2 tl olijfolie per persoon, peper en 
zout en besprenkel de ham hiermee.

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Volle kwark (ml) 7) f 250 500

Sinaasappel (st) 1 2

Mandarijn (st) 2 4

Pistachenoten (g) 8) 19) 25) 20 40

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

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1377 / 329 487 / 116 
Vetten (g) 18 6
 Waarvan verzadigd (g) 8,4 3,0
Koolhydraten (g) 27 10
 Waarvan suikers (g) 23,1 8,2
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 13 5
Zout (g) 2,6 0,9

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam 

1 Verdeel de kwark over de kommen.  

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

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

en dadelstukjes.

VOLLE KWARK MET ORANJE FRUIT  
met pistachenoten en dadels


