
 Doradefilet met huid fLittle gem f

Komkommer fVastkokende 
aardappelen

SjalotVerse dille f

In Scandinavië zijn ze gek op dille. Dit verfijnde kruid heeft een licht anijsachtige smaak en is erg 
populair als smaakmaker in visgerechten. Wij hebben dit keer voor dorade gekozen. Dorade, 
ook wel bekend als goudbrasem, is een witvis met een volle smaak. De vis is gemakkelijk te 
bereiden en dat doe je vandaag door hem kort te bakken met mosterd voor extra pit.

Gemakkelijk

Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen

*

L

§

SCANDINAVISCHE SALADE MET DORADEFILET 
Met gebakken aardappelen

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

Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse dille (g) f 21/2    5  71/2     10    121/2   15    
Sjalot (st) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Little gem (st) f 1    2    3    4    5    6    
Doradefilet met huid  
(st) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Wittewijnazijn (tl) 1    2    3    4    5    6    
Honing (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mosterd (tl) 3    6    9    12    15    18    
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) 2404 / 575 409 / 98 
Vet totaal (g) 26 4
 Waarvan verzadigd (g) 7,0 1,2
Koolhydraten (g) 53 9
 Waarvan suikers (g) 4,4 0.7
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 28 5
Zout (g) 0,6 0,1

ALLERGENEN

4) Vis 

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, keukenpapier, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Scandinavische salade met doradefilet.

AARDAPPELEN BAKKEN
Schil de aardappelen of was ze grondig 

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

 SNIJDEN
Snijd de komkommer in dunne plakken. 

Hak de dille grof en snipper de sjalot. Snijd de 
little gem in smalle reepjes. 

SALADE MAKEN
 Meng in een saladekom de wittewijnazijn, 
honing, extra vierge olijfolie en 1/2 tl mosterd 
per persoon tot een dressing. Breng op smaak 
met peper en zout. Meng vervolgens de 
komkommer, sjalott, little gem en de dille 
door de dressing.

tTIP: Houd je niet van rauwe sjalot? Bak 
hem dan in stap 5 mee met de doradefilet. 

DORADE INSMEREN
Dep de doradefilet droog met 

keukenpapier. Smeer beide kanten van de 
doradefilet goed in met de overige mosterd 
– gebruik je handen of een kwastje. Breng op 
smaak met peper en zout. 

DORADE BAKKEN
 Verhit de roomboter in een koekenpan 
op middelhoog vuur. Bak de doradefilet 
2 – 3 minuten op de huid en 1 – 2 minuten aan 
de andere kant tt. Breng op smaak met 
peper en zout.

ttTIP: Zorg dat de pan goed heet is voor 
je de vis toevoegt, zodat de vis niet aan de 
bodem van de pan plakt.

SERVEREN
 Verdeel de salade over de borden. Meng 
met de gebakken aardappelen en leg de 
mosterddorade erop. 



Sojasaus 

Verse udonnoedels Japans gemarineerde 
kipfiletreepjes f

Rode peper fVerse gember

Paksoi fKastanjechampignons
 f

Japanse noedelsoep, ook wel ramen, is makkelijk te maken en supersmaakvol. Het is een lichte 
soep waar je een heleboel groenten in kwijt kunt. Vandaag maak je de soep met gemarineerde 
kipfiletreepjes. Wil je het gerecht nog meer pit geven? Bak dan wat zaadjes van de rode 
peper mee.

Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

-

§

JAPANSE NOEDELSOEP MET KIPFILET 
met kastanjechampignons en paksoi

Calorie-focusLTotaal: 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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Kastanjechampignons 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Paksoi (g) f 75 150 225 300 375 450
Japans gemarineerde 
kipfiletreepjes (g) f

100 200 300 400 500 600

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

Sojasaus (ml) 1) 6) 5 10 15 20 25 30
Zelf toevoegen

Kippenbouillon (ml) 500 1000 1500 2000 2500 3000
Zonnebloemolie (el) 2 3 4 5 6 7
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2136 / 511 229 / 55 
Vet totaal (g) 27 3
 Waarvan verzadigd (g) 4,7 0,5
Koolhydraten (g) 36 4
 Waarvan suikers (g) 3,6 0,4
Vezels (g) 4 0
Eiwit (g) 29 3
Zout (g) 8,4 0,9

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 6) Soja 

NTIP: Let jij op je zoutinname? Gebruik dan 
minder of geen sojasaus en/of bereid 500 ml 
bouillon met 3/4 bouillonblokje in plaats van 
een hele.

BENODIGDHEDEN
Wok of soeppan met deksel en een dunschiller of kaasschaaf.
Laten we beginnen met het koken van de Japanse noedelsoep met kipfilet.

BOUILLON BEREIDEN
Bereid de kippenbouillon.

SNIJDEN
Schil de gember en snijd of rasp de 

gember fijn t. Verwijder de zaadlijsten van 
de rode peper en snijd de rode peper fijn. 
Snijd de kastanjechampignons in plakken. 
Verwijder de steelaanzet van de paksoi en 
snijd de paksoi grof. 
 
 

 BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in een wok of 
soeppan met deksel en fruit de gember en 
de rode peper 2 – 3 minuten op middellaag 
vuur. Voeg de kipfiletreepjes toe en bak 
2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de 
kastanjechampignons en de paksoi toe en 
bak nog 2 minuten.

SOEP KOKEN
 Voeg de bouillon toe aan de wok 
of soeppan en laat 6 minuten, afgedekt, 
zachtjes koken. Voeg na 3 minuten de 
udonnoedels toe.

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg 1 tl sojasaus per persoon toe aan de 
soep en breng verder op smaak met peper en 
eventueel extra sojasaus. 
 

tTIP: Voor een wat minder sterke 
gembersmaak snijd je de gember niet fijn 
maar in plakken, die je er vlak voor serveren 
weer uithaalt.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de soepkommen.



Vrije-uitloopei f

Verse krulpeterselie fPruimtomaat f

KnoflookteenUi

Rode paprika fRode peper f

Meerzadenbaguette 

Verse geitenkaas f

Shakshuka is een van onze favoriete vegetarische gerechten. Je kunt met dit gerecht alle 
kanten op, door bijvoorbeeld te variëren met de soort kaas. Eieren zitten boordevol goede 
voedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen en natuurlijk eiwitten – een voedzame vegetarische 
keuze dus.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Shakshuka met geitenkaas 
met krulpeterselie en een meerzadenbaguette

VeggieVTotaal: 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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 3 5 5
Rode peper (st) f 1/4 1/2 3/4 1    11/4 11/2
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pruimtomaat (st) f 2 4 6 8 10 12
Verse krulpeterselie 
(g) f

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

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4 6 8 10 12
Verse geitenkaas (g) 
7) f

50 75 100 125 175 200

Meerzadenbaguette (st) 
1) 11) 17) 20) 21) 22) 1 2 3 4 5 6

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

Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3316 / 793 531 / 127
Vet totaal (g) 39 6
 Waarvan verzadigd (g) 11,4 1,8
Koolhydraten (g) 70 11
 Waarvan suikers (g) 14,9 2,4
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 2,8 0,4

ALLERGENEN

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

PTIP: Kook je dit gerecht voor meer dan 3 
personen? Verdeel de shakshuka dan over 
meerdere hapjespannen

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel en een bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de shakshuka met geitenkaas.

VOORBEREIDING
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Snipper de ui en pers de knoflook of snijd fijn. 
Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en 
paprika en snijd beide klein. Snijd de tomaat 
in kleine blokjes en de krulpeterselie fijn. 

SMAAKMAKERS FRUITEN
Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 

met deksel en fruit de ui, knoflook en rode 
peper 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg 
de paprika, tomaat en de helft van de 
krulpeterselie toe. 

 KOKEN
 Voeg vervolgens 30 ml water per persoon 
toe aan de wok of hapjespan met deksel en 
verkruimel het groentebouillonblokje boven 
de pan. Breng al roerend aan de kook en laat 
5 minuten, afgedekt, zachtjes koken. Breng op 
smaak met peper en zout.

EI GAREN
 Maak voor elk ei een kuiltje in het 
groentemengsel en breek de eieren hierin. 
Bestrooi de eieren met peper en zout. Verdeel 
de geitenkaas in stukjes over het geheel, dek 
de pan af en laat de eieren in 10 minuten 
stollen t. Haal de laatste 4 minuten de deksel 
van de pan, zet het vuur iets hoger en laat 
overtollig vocht verdampen tt.

tTIP: Het ei is gaar zodra het eiwit wit begint 
te kleuren, maar de eidooier nog zacht is.
Als je meer van harde dooiers houdt, kun je het 
ei ook langer garen.

BAGUETTE BAKKEN
 Bak ondertussen de meerzaden baguette 
5 – 7 minuten in de voorverwarmde oven of tot 
de baguette goudbruin kleurt.
 
 
 
 

ttTIP: Als je een wok gebruikt, verdampt 
het vocht minder snel en wordt de shakshuka 
natter. In een hapjespan kookt de shakshuka 
sneller in en wordt hij dikker. 

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden. 
Garneer met de overige krulpeterselie en 
serveer met de meerzadenbaguette.

RWEETJE: Ei is rijk aan vitamine D, een 
vitamine die de gemiddelde mens te weinig 
binnenkrijgt. Het zit maar in weinig producten, 
terwijl het essentieel is voor onder andere 
de opname van calcium. Ei is naast vette vis 
een van de weinige prducten met een goede 
hoeveelheid vitamine D.



Je haalt vandaag verschillende Aziatische smaaksmakers naar je keuken. Waar wij zout 
gebruiken, kiezen Japanners voor gomasio. Voor de zoete twist voeg je Thais basilicum 
toe dat, anders dan je gewend bent van gewoon basilicum, ook een vleugje anijs heeft. 
De biefstukpuntjes bak je niet, maar gaar je in een zoet-zout sausje van honing, vissaus en 
sesamzaadjes. Lees voor de perfecte bereiding de tip op de achterkant van de receptkaart.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

§

Zoete biefstukreepjes met sesam-broccoli 
met kruidenrijst en limoen 

Totaal: 30 min.6

Gomasio

KnoflookteenLimoen f

Witte langgraanrijstBroccoli f

Munt, koriander en 
Thais basilicum f

Vissaus

Biefstukreepjesf

Sesamolie
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contact op via de website of via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

 

WEEK 42 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Witte langgraanrijst (g) 70 140 210 280 350 420
Vissaus (ml) 4) 20 40 60 80 100 120
Munt, koriander en 
Thais basilicum (g) f

5 10 15 20 25 30

Limoen (st) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gomasio (g) 11) 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Sesamolie (ml) 11) 5 10 15 20 25 30
Biefstukreepjes (g) f 100 200 300 400 500 600

Zelf toevoegen
Honing (el) 2 4 6 8 10 12
Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6
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) 3017/ 721 634 / 151
Vet totaal (g) 18 4
 Waarvan verzadigd (g) 2,4 0,5
Koolhydraten (g) 101 21
 Waarvan suikers (g) 30 6
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 6 1
Zout (g) 5,6 1,2

ALLERGENEN

4) Vis 11) Sesamzaad

NTIP: Let jij op je zoutinname? Gebruik dan 
de helft van de vissaus.

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, koekenpan en steelpan.
Laten we beginnen met het koken van de  zoete biefstukreepjes met sesam-broccoli

RIJST EN BROCCOLI KOKEN
Breng ruim water aan de kook in 2 pannen 

met deksel voor de rijst en de broccoli. Snijd 
de bloem van de broccoli in roosjes en de 
steel in blokjes. Kook de rijst, afgedekt, 
in 12 – 15 minuten gaar in een van de pannen 
met deksel. Kook de broccoli, afgedekt,  
4 – 6 minuten in de andere pan met deksel. 
Giet daarna af en spoel af met koud water.

SAUS MAKEN
Verhit ondertussen in een steelpan op 

laag vuur de vissaus samen met de honing 
en de suiker. Laat het geheel 10 – 12 minuten 
zachtjes koken tot de saus is ingedikt.

 SMAAKMAKERS SNIJDEN
 Pluk de muntblaadjes en Thaise 
basilicumblaadjes van de takjes en snijd ze 
fijn. Snijd ook de koriander, inclusief takjes, 
fijn t. Snijd de limoen in partjes. Pers de 
knoflook of snijd fijn. 
 
tTIP: De steeltjes van de koriander kan je 
gewoon gebruiken, hier zit zelfs het meeste 
smaak in!

BROCCOLI BAKKEN
 Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon 
in een koekenpan op middelhoog vuur. Bak 
de knoflook 1 – 2 minuten en voeg dan de 
broccoli, gomasio en sesamolie toe. Roer 
goed door en bak nog 3 – 4 minuten. Breng op 
smaak met peper en zout.

BIEFSTUKREEPJES GAREN
 Meng de gekookte rijst met de verse 
kruiden en breng op smaak met peper 
en zout. Roer de biefstukreepjes door de 
ingedikte vissaus. Gaar ze 2 – 5 minuten in de 
saus, tot ze net gaar zijntt. 

 
ttTIP: De biefstukreepjes worden snel taai 
als je ze te lang gaart. Daarom bak je ze niet, 
maar verhit je ze in de vissaus. Ze hoeven dan 
nog niet helemaal gaar te zijn – ze zullen ook 
nog doorgaren op je bord.

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de borden en schep 
de biefstukreepjes erop, maar bewaar de 
saus. Serveer de broccoli ernaast en giet dan 
de vissaus uit de steelpan over de broccoli. 
Garneer met eventuele overige limoenpartjes.



Passata

Bruine  tortillaKerriepoeder

Italiaanse  
groentemix f

Gekruid lamsgehakt f

Gemalen kaneelVolle yoghurt f

Verse bladpeterselie f

Lahmacun, beter bekend als Turkse pizza, is echt Turks streetfood dat je ook heel eenvoudig zelf 
kunt maken. Het wordt vaak gemaakt met lamsgehakt en is lekker pikant. De sausjes maak je 
vandaag ook zelf. Zet ze op tafel zodat iedereen zelf kan bepalen hoe pittig ze het maken.Supersimpel Family

Eet binnen 3 dagen

- b

§

Lahmacun met lamsgehakt en yoghurtsaus 
Turks streetfood in je eigen keuken 

Quick & EasyTotaal: 25 min.5 r
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gekruid lamsgehakt 
(g) f

110    220 330 440 550 660

Italiaanse groentemix 
(g) 23) f

200    400    600    800    1000    1200    

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

25    50    75    100    125    150    

Gemalen kaneel (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Kerriepoeder (tl) 9) 10)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Bruine tortilla (st) 1) 2    4    6    8    10    12    
Passata (g) 50    100    150    200    250    300    
Verse bladpeterselie 
(g) f

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

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sambal (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie (el)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3249 / 777 669 / 160
Vet totaal (g) 48 10
 Waarvan verzadigd (g) 17,0 3,5
Koolhydraten (g) 53 11
 Waarvan suikers (g) 14,8 3,1
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 27 6
Zout (g) 1,7 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose 9) Selderij 
10)Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
2x kleine kom, wok of hapjespan met deksel en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de lahmacun met lamsgehakt en yoghurtsaus.

BAKKEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Verhit de zonnebloemolie in een wok of 
hapjespan met deksel en bak het lamsgehakt 
in 2 minuten los op middelhoog vuur. Voeg de 
Italiaanse groentemix toe en bak afgedekt 
5 – 7 minuten, of tot de groenten gaar zijn.

SAUSJES MAKEN
Meng ondertussen in een kom de yoghurt 

met de gemalen kaneelt en kerriepoeder 
en leng aan met 1 el water per persoon. Meng 
in een andere kom de sambal met de extra 
vierge olijfolie tt. Zet beide weg tot gebruik.

tTIP: Let op, kaneel kan overheersen. Als je 
er niet van houdt, kun je het achterwege laten.

 BELEGGEN
 Leg de tortilla's op de bakplaat met 
bakpapier. Besmeer met de passata, beleg 
daarna met het gehaktmengsel en breng op 
smaak met peper en zout.

ttTIP: Is de sambalolie te pittig? Voeg dan 
wat extra olijfolie toe.

TORTILLA'S BAKKEN
 Bak de tortilla's 5 – 6 minuten in de oven, 
of tot deze goudbruin zijn.

PETERSELIE SNIJDEN
 Snijd ondertussen de bladpeterselie 
(inclusief takje) grof.

SERVEREN
 Serveer de tortilla's met de 
bladpeterselie, kruidige yoghurtsaus en 
sambalolie, of laat iedereen aan tafel naar 
smaak hun lahmacun beleggen.

�



Spinazie f

Pompoenblokjes fGedroogde tijm

Ui Rigatoni

PaprikapoederKnoflookteen

Pompoenpitten Geraspte cheddar f

Geraspte oude kaas f

'Mac & cheese', oftewel macaroni met kaas, is een Amerikaanse klassieker en ultiem comfort 
food: heerlijk romig, met lekker veel kaas. Onze versie is perfect voor de herfst, omdat je de saus 
maakt met hét ingrediënt van het seizoen: pompoen. Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 3 dagen

* V

§

Mac & Cheese met pompoen 
met spinazie, tijm en pompoenpitten

FamilybTotaal: 40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Ui (st) 1) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Pompoenblokjes (g) 
23) f

150 300 450 600 750 900

Spinazie (g) 23) f 75 150 225 300 375 450
Geraspte oude kaas 
(g) 7) f

371/2 75 1121/2 150 1871/2 225

Geraspte cheddar (g) 
7) f

25 50 75 100 125 150

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

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 75 150 225 300 375 450
Olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Melk scheutje
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3224 / 771 589 / 141
Vet totaal (g) 35 6
 Waarvan verzadigd (g) 16,3 3,0
Koolhydraten (g) 73 13
 Waarvan suikers (g) 9,5 1,7
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 37 7
Zout (g) 2,2 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan met deksel, ovenschaal, koekenpan, maatbeker en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de mac & cheese met pompoen

RIGATONI KOKEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Bereid de bouillon. Kook ruim water in een 
pan met deksel voor de rigatoni en kook de 
rigatoni, afgedekt, 13 – 15 minuten. Giet 
daarna af en laat zonder deksel uitstomen. 
Bewaar wat van het kookvocht. Snijd de ui in 
halve ringen. Pers de knoflook of snijd fijn.

POMPOEN KOKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan 

met deksel op middelhoog vuur en fruit de 
ui, de knoflook en het paprikapoeder 2 – 
3 minuten. Voeg de pompoenblokjes en de 
gedroogde tijm toe en roerbak 4 – 6 minuten. 
Blus af met de bouillon en kook, afgedekt, 8 – 
11 minuten, of tot de pompoen zacht is.

 SAUS MAKEN
 Haal de pompoen van het vuur en schep 
de pompoen in een maatbeker. Voeg een 
scheutje melk  toe en pureer dan met een 
staafmixer t. Voeg een extra scheutje melk of 
wat kookwater toe wanneer de saus te dik is. 
Voeg de saus, als die de gewenste dikte heeft 
bereikt, weer toe aan de pan.

tTIP: Heb je geen staafmixer in huis? Je 
kunt de saus ook in de blender pureren.

MENGEN
 Voeg de spinazie, 3/4 van de cheddar, 
3/4 van de oude kaas en de rigatoni toe en roer 
goed door. Breng op smaak met peper en zout 
en verhit het geheel nog 1 minuut.

IN DE OVEN
 Schep alles in een ovenschaal en 
bestrooi met de overige kaas. Bak de 
pastaschotel 10 – 15 minuten in de oven, 
of tot de bovenkant mooi bruin is tt. 
Verhit ondertussen een koekenpan, zonder 
olie, op middelhoog vuur en rooster de 
pompoenpitten tot ze beginnen poffen. Haal 
uit de pan en bewaar apart. 
 
ttTIP: Heeft jouw oven een grillstand? Dan 
hoeft de pastaschotel nog maar 5 minuten in 
de oven, tot hij een bruin korstje heeft.

SERVEREN
 Verdeel de mac & cheese over de borden. 
Garneer met de pompoenpitten.



Rode peper f

SjalotAvocado

Mexicaanse kruidenZoete aardappel

Maiskolf fZwarte bonen

Geraspte 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

Eet binnen 5 dagen

Veggie

*

%

V

Vegetarische Mexicaanse kapsalon 
met zelfgemaakte guacamole en tomatensalsa 

Totaal: 50 min.0
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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
Geraspte cheddar (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) 3582 / 856 504 / 120
Vet totaal (g) 47 7
 Waarvan verzadigd (g) 12,7 1,8
Koolhydraten (g) 76 11
 Waarvan suikers (g) 26,6 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 olijfolie. 
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 in 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 1/3 van de koriander. Voeg 
per persoon 1 tl extra vierge olijfolie en 1/2 tl 
witte balsamicoazijn toe aan de tomatensalsa. 
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.



Geraspte oude kaas f

Veldsla fHeekfilet met huid f

Ui  fKnoflookteen

RisottorijstPeterseliewortel f

Basilicumcrème f

Vergis je niet: hoewel de pastinaak en peterseliewortel qua uiterlijk veel op elkaar lijken, 
onderscheiden ze zich toch in smaak. Deze lijkt meer op knolselderij en – hoe raad je het –
peterselie. Net als wortel kan hij zowel wat steviger of zachter gekookt worden. Heerlijk in een 
stamppot of, zoals vandaag, in een smeuïge risotto.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Risotto met peterseliewortel en heekfilet 
met basilicumcrème en oude kaas 

Totaal: 35 min.7
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ui (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peterseliewortel (g) f 125 250 375 500 625 750
Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450
Heekfilet met huid (st) 
4)f

1 2 3 4 5 6

Veldsla (g) f 20 40 60 80 100 120
Geraspte oude kaas 
(g) 7) f

12 25 37 50 62 75

Basilicumcrème 
(kuipje) f

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

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Wittewijnazijn (el) 11/2 3 41/2 6 71/5 9
Visbouillon (ml) 300 600 900 1200 1500 1800
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3098 / 741 409 / 98
Vet totaal (g) 37 5
 Waarvan verzadigd (g) 14,1 1,9
Koolhydraten (g) 69 9
 Waarvan suikers (g) 4 1
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 34 4
Zout (g) 4,2 0,6

ALLERGENEN

 4) Vis 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Hapjespan, koekenpan, saladekom en keukenpapier.
Laten we beginnen met het koken van de risotto van peterseliewortel met heekfilet.

SNIJDEN
Bereid de bouillon. Pers de knoflook of 

snijd fijn. Snijd de ui in halve ringen. Schil de 
peterseliewortel en snijd in dunne plakjes.

PETERSELIEWORTEL BAKKEN
Verhit per persoon 1/2 el olijfolie en 1/2 el 

roomboter in een hapjespan op gemiddeld 
vuur. Fruit de ui en knoflook 2 – 3 minuten. 
Voeg de plakjes peterseliewortel toe en bak 
2 – 3 minuten.

 RISOTTO BEREIDEN
 Voeg de risottorijst toe aan de 
peterseliewortel en bak al roerend 1 minuut. 
Blus af met 1 el wittewijnazijn per persoon 
en voeg 1/3 van de bouillon toe. Laat de 
rijstkorrels de bouillon langzaam opnemen. 
Roer af en toe door. 

RISOTTO GAREN
 Voeg, zodra de bouillon door de 
risottokorrels is opgenomen, weer 1/3 van de 
bouillon toe en herhaal dit met de rest van 
de bouillon. De risotto is gaar zodra de korrel 
vanbuiten zacht is en vanbinnen nog een lichte 
bite heeft – dit duurt ongeveer  
20 – 25 minuten. Voeg eventueel extra water 
toe om de rijst nog verder te garen.

HEEKFILET BAKKEN
 Meng in een saladekom de veldsla met 
per persoon 1/2 el extra vierge olijfolie en 
1/2 el wittewijnazijn. Breng op smaak met 
peper en zout. Dep de heekfilet droog met 
keukenpapier en breng op smaak met peper 
en zout. Verhit 1/2 el roomboter per persoon in 
een koekenpan op middelhoog vuur. Bak de 
heekfilet 2 – 3 minuten op de huid en  
1 – 2 minuten op de andere kant.

SERVEREN
 Roer vlak voor serveren de oude kaas 
en de basilicumcrème door de risotto en 
breng op smaak met peper en zout. Verdeel 
de veldsla over de borden en schep de risotto 
erop. Serveer met de heekfilet.

RWEETJE: Wist je dat peterseliewortel 
veel vitamine C bevat en daarnaast rijk is aan 
eiwitten?



Deze romige pasta bespaart je niet alleen tijd, maar ook afwas! Je kookt de broccoli namelijk 
met de pasta mee. Dankzij de belegen geitenkaas, zongedroogde tomaatjes en knapperige 
walnoten lever je op smaak zeker niet in. Laat je ons weten of het in de smaak viel?Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy rTotaal: 20 min.4

Gedroogde oregano

LinguineWalnoten

SjalotBroccoli f

Zongedroogde tomaten 
f

Knoflookteen

Geraspte belegen 
geitenkaas f

Kookroom f

Romige linguine met broccoli  
Met geitenkaas, walnootstukjes en zongedroogde tomaatjes
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3 SAUS MAKEN 
• Verhit ondertussen de olijfolie in een wok of hapjespan met 

deksel en fruit de sjalot, knoflook en gedroogde oregano 
2 – 3 minuten op middelmatig vuur. 

• Voeg de bouillon en de kookroom toe en breng aan 
de kook. 

• Voeg de linguine, broccoli en de helft van de geitenkaas 
toe en verhit nog 1 minuutb. 

• Meng er de zongedroogde tomaten door en breng op 
smaak met peper en zout.

4 SERVEREN
• Verdeel de pasta over de borden.
• Bestrooi met de overige geitenkaas en de walnootstukjes.

tTIP: Houd je van een geroosterde smaak? Verhit dan een 
koekenpan op hoog vuur en rooster de walnootstukjes tot ze 
beginnen te kleuren.

1 VOORBEREIDEN
• Bereid de bouillon. 
• Kook ruim water in een pan met deksel voor de linguine en 

de broccoli. 
• Snijd de bloem van de broccoli in roosjes en de steel 

in blokjes. 
• Snipper de sjalot en pers de knoflook of snijd fijn. 

2 SNIJDEN, HAKKEN EN KOKEN
• Snijd de zongedroogde tomaten klein.  
• Hak de walnootstukjes grof t.
• Kook de linguine, afgedekt, 10 – 12 minuten in de pan 

met deksel. 
• Voeg na 5 – 7 minuten de broccoli toe. Giet daarna af en laat 

zonder deksel uitstomen. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Zongedroogde tomaten (g) f 35 60 90 120 150 180
Walnootstukjes (g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60
Linguine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Kookroom (el) 7) f 2 4 6 8 10 12
Geraspte belegen geitenkaas 
(g) 3) 7) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 75 150 225 300 375 450
Olijfolie (el)  1/2 1 1 2 2 3
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3291 / 787 634 / 152
Vetten (g) 39 8
 Waarvan verzadigd (g) 13,9 2,7
Koolhydraten (g) 76 15
 Waarvan suikers (g) 9,1 1,7
Vezels (g) 13 3
Eiwit (g) 27 5
Zout (g) 2,9 0,6

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 25) Sesam

bTIP: Eet je dit gerecht met kinderen en houden ze niet van 
geitenkaas? Meng deze dan niet door de saus, maar zet alle 
geitenkaas apart op tafel ter garnering. 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de  romige linguine met broccoli.



In de Griekse keuken geldt: less is more. De bekende Griekse salade bestaat meestal uit niets 
meer dan tomaat, komkommer, ui, feta, en een scheut goede olijfolie. In dit recept maak je 
van deze klassieke salade een volwaardige maaltijd door er parelcouscous en mediteraans 
gekruide kip aan toe te voegen.

Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

- 

§

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Feta f

Rode uiKomkommer f

Mediterraans 
gekruide 

kippendijreepjes f

Parelcouscous

Pruimtomaat fRomaine sla f

Citroen f

Griekse salade met kippendij 
met parelcouscous en feta
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3 DRESSING MAKEN 
• Pers de helft van de citroen uit en snijd de rest in parten.                                      
• Meng per persoon 1 el citroensap met de extra vierge 

olijfolie en de honing en breng op smaak met peper en zout. 
• Voeg de dressing toe aan de saladekom en meng goed.

tTIP: Houd je niet van rauwe rode ui? Voeg deze dan toe aan 
de kip en bak kort mee.

4 SERVEREN 
• Verdeel de salade over de borden.
• Schep hier de parelcouscous en de kippendijstukjes over 

en garneer met de feta en de partjes citroen. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Parelcouscous (g) 1) 85    170    250    335    420    505   
Gekruide kippendijreepjes (g) f 110    220    330    440    550    660    
Romaine sla (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Pruimtomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Feta (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Citroen (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175    350    525    700    875    1050    
Olijfolie (el) 1    1    2    2    3    3    
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing (tl) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3180 / 760 417 / 100
Vetten (g)  33 4
 Waarvan verzadigd (g)  8,2 1,1
Koolhydraten (g)  74 10
 Waarvan suikers (g)  14,6 1,9
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  38 5
Zout (g)  2,9 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de  Griekse salade met kippendij.

1 KOKEN EN BAKKEN
• Bereid de bouillon in een pan met deksel. Voeg de 

parelcouscous toe en kook de parelcouscous, afgedekt, 
in 12 – 14 minuten droog. Roer regelmatig om aanbakken 
te voorkomen.

• Verwarm ondertussen de olijfolie in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Bak hierin de kippendijreepjes in 
6 – 7 minuten gaar. 

2 SNIJDEN EN VERBROKKELEN
• Snijd ondertussen de romaine sla klein en voeg toe aan een 

saladekom.                                  
• Snijd de tomaat en de komkommer in kleine blokjes en 

snipper de rode uit. 
• Voeg de tomaat, komkommer en ui toe aan de 

romaine sla. 
• Verbrokkel de feta. 



45 min

Eet binnen 3 dagen

9

§

* Gemakkelijk

Dé Franse keuken bestaat niet – elke regio kent zijn eigen gerechten en smaakcombinaties. Vandaag 
breng je verschillende regio's samen in dit gerecht vol rijke smaken. De saus is een klassieker met een 
twist: losjes geïnspireerd op de Provençaalse visstoof bouillabaisse, maar dan met garnalen in plaats 
van vis. De aardappelpuree is vol van smaak door de melk en roomboter die je toevoegt. Hoe fijner je 
de aardappelen stampt, hoe romiger het resultaat.

GARNALEN IN VERSE TOMATENSAUS 
MET ROMIGE AARDAPPELPUREE EN HARICOTS VERTS

Garnalen f

Citroen fVerse bladpeterselie f

Haricots verts fKruimige aardappelen

Mini-romatomaten fSjalot
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PUREE MAKEN
 Dep ondertussen de garnalen droog 
met keukenpapier. Stamp de aardappelen en 
overige roomboter met een aardappelstamper 
tot een superfijne puree. Voeg een flinke 
scheut melk toe om het smeuïg te makent. 
Breng op smaak met peper, zout en een ½ tl 
citroensap per persoon. 

BAKKEN EN PUREREN
  Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan en bak de garnalen 3 – 4 minuten 
op middelhoog vuur. Breng op smaak met 
peper en zout. Haal de garnalen uit de pan 
en bewaar apart. Voeg de suiker toe aan de 
steelpan met de tomaten. Haal de pan van het 
vuur en pureer de tomaten met een staafmixer 
tot een gladde saus. Meng het bakvocht van de 
garnalen door de tomatensaus en breng op 
smaak met peper en zout. 

SERVEREN
 Schenk de tomatensaus in ondiepe 
borden en verdeel de aardappelpuree erover. 
Leg de garnalen erop en bestrooi met de 
peterselie. Serveer met de haricots verts.

tTIP:  Het is de bedoeling dat de puree glad 
en superromig wordt, voeg daarom meer melk 
dan normaal toe en blijf stampen totdat hij de 
gewenste consistentie heeft.

AARDAPPELEN KOKEN
Schil de aardappelen en snijd in grove 

stukken. Zorg dat de aardappelen net onder 
water staan in een pan met deksel, breng 
afgedekt aan de kook en kook de aardappelen 
in 15 – 17 minuten gaar. Giet af en laat zonder 
deksel uitstomen.

HARICOTS VERTS KOKEN
Verwijder ondertussen de steelaanzet 

van de haricots verts. Zorg dat de haricots 
verts net onder water staan in een pan met 
deksel, breng afgedekt aan de kook en kook in 
6 – 8 minuten beetgaar. Giet af en laat zonder 
deksel uitstomen. Meng met ½ el roomboter 
per persoon en breng op smaak met peper 
en zout.  

TOMATENSAUS MAKEN
 Snipper ondertussen de sjalot en snijd 
de mini-romatomaten in kwarten. Hak 
de verse bladpeterselie grof en pers de 
citroen uit. Verhit ½ el olijfolie per persoon 
in een steelpan met deksel en fruit de sjalot 
1 minuut op middelmatig vuur. Voeg de mini-
romatomaten en 50 ml water per persoon 
toe en verkruimel het bouillonblokje erboven. 
Breng aan de kook, zet het vuur laag en laat, 
afgedekt, 5 – 7 minuten zachtjes koken. 

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

250 500 750 1000 1250 1500

Haricots verts (g) f 150 300 450 600 750 900
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mini-romatomaten 
(g) f

75 150 225 300 375 450

Verse bladpeterselie
(g) f

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

Citroen f(st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Garnalen (g) 2) f 120 240 360 480 600 720

Zelf toevoegen    
Roomboter (el) 2    4    6    8    10    12    
Olijfolie (el) 11/2 3    41/2 6 71/2 9    
Visbouillonblokje (st)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Melk flinke scheut
Suiker (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) 3351 / 801 458 / 110
Vetten (g) 45 6
 Waarvan verzadigd (g) 19,2 2,6
Koolhydraten (g) 64 9
 Waarvan suikers (g) 9,9 1,4
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 3,0 0,4 

ALLERGENEN

2) Schaaldieren

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, steelpan met deksel, keukenpapier, aardapppelstamper, staafmixer en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de garnalen in verse tomatensaus.



50 min

Eet binnen 3 dagen

0

§

+ Veel handelingen

Niks lekkerder dan een stoofpotje tijdens een frisse herfstavond! Het kalfsvlees dat je daar vandaag 
voor gebruikt is al voorgestoofd, zodat het niet uren meer op het vuur hoeft  te staan voor een mals 
resultaat. Bij een stoof kunnen frieten natuurlijk niet ontbreken. De witlofsalade zorgt voor de 
nodige frisheid.

LUXE KALFSSTOOF MET OVENFRIET 
MET PEER-WITLOFSALADE

Laurierblad

Verse tijm fKalfsstoof f

Peen fVasttkokende 
aardappelen

KnoflookteenUi

Mayonaise f

Peer

Witlof fVerse krulpeterselie f

Rozijnen

Citroen f

Cranberrychutney f

Veldsla f
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STOVEN
 Breng de kalfsstoof aan de kook en laat 
15 minuten, afgedekt, zachtjes stoven. Het 
kalfsvlees zal een beetje uit elkaar vallen. 
Haal in de laatste 5 minuten het deksel van 
de pan en verhoog het vuur. Voeg eventueel 
extra water toe wanneer de stoof te snel droog 
wordt, of kook iets langer in wanneer hij te nat 
blijft. Haal de takjes tijm en het laurierblad 
weer uit de stoof.

SALADE MAKEN
  Snijd ondertussen de krulpeterselie grof. 
Snijd de witlof en de peer in fijne reepjes 
en meng ze in een saladekom t. Pers de 
citroen uit. Meng per persoon 1/4 deel van 
de mayonaise, 1/4 el extra vierge olijfolie en 
1/2 el citroensap per persoon met de witlof. 
Voeg de peer, de rozijnen en de helft van de 
krulpeterselie toe aan de witlofsalade. Breng 
op smaak met peper en zout.  

SERVEREN
 Verdeel de veldsla over de borden 
en schep de witlofsalade erop. Schep de 
kalfsstoof erbij, garneer met de rest van de 
krulpeterselie en serveer met de ovenfrietjes 
en overige mayonaise.

tTIP: Is de peer in jouw box hard? Rasp deze 
dan fijn, of schaaf in zeer dunne plakjes.

OVENFRIETJES MAKEN 
Verwarm de oven voor op 210 graden en 

bereid de bouillon. Schil de aardappelen of 
was ze grondig en snijd er frieten van 1/2 cm 
breed van. Meng ze op een bakplaat met 
bakpapier met 1 el olijfolie per persoon, 
peper en zout. Bak 35 – 40 minuten in het 
midden van de oven gaar en goudbruin. Schep 
halverwege om. 

SNIJDEN EN BAKKEN
Weeg ondertussen de peen af en snijd 

de peen in zeer kleine blokjes. Snipper de ui 
en pers de knoflook of snijd fijn. Verwarm 
1 el roomboter per persoon in een diepe 
hapjespan met deksel op middelhoog vuur. 
Fruit de knoflook en de ui 2 – 3 minuten. Voeg 
de peen toe en bak 6 – 8 minuten mee. 

 STOOF MAKEN
 Zet het vuur laag en voeg de kalfsstoof, 
de bouillon, de takjes tijm, het laurierblad, 
de cranberrychutney en de mosterd toe aan 
de hapjespan.

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

Peen (g) f 100 200 300 400 500 600
Ui (st) 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Kalfsstoof (g) 1) f 150 300 450 600 750 900
Verse tijm (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Laurierblad (st) 1 1 2 2 3 3
Cranberrychutney (g) 19) 
22) f

20 40 60 80 100 120

Verse krulpeterselie (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Witlof (st) f 1 2 3 4 5 6
Peer (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Mayonaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Rozijnen (g) 19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90
Veldsla (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Runderbouillon (ml) 125 250 375 500 625 750

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6
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) 4318 / 1032 449 / 107 
Vetten (g) 50 5
 Waarvan verzadigd (g) 13,6 1,4
Koolhydraten (g) 95 10
 Waarvan suikers (g) 43,2 4,5
Vezels (g) 15 2
Eiwit (g) 42 4
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, saladekom en bakplaat met bakpapier. 
Laten we beginnen met het koken van de luxe kalfsstoof met witlofsalade.



Vrolijke vrolijke vrie-hienden! Speciaal voor de Dag van de Jeugdbeweging zetten we voor alle 
Scouts-, Chiro en KSA-fans dé kampklassieker op het menu: WAP of worst met appelmoes en 
patatjes. Haal die gamel en dat zakmes met krakkemiekig vorkje vanonder het stof en waan je 
aan het kampvuur met dit nostalgiegerecht. Bikke bikke bik, hap hap hap!

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

WORST MET APPELMOES EN PATATJES 
in de jeugdbeweging beter bekend als 'WAP'

Totaal: 45 min.9

Nootmuskaat

AppelBrandt & Levie 
varkensworst met grove 

mosterd en groene 
kruiden  f

Bospeen fUi

Gedroogde tijmKruimige aardappelen

Vrije-uitloopei f



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 42 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bospeen (bos) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kruimige aardappelen 
(g) 250 500 750 1000 1250 1500

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Brandt & Levie 
varkensworst met grove 
mosterd en groene 
kruiden  (st) 10) f

1 2 3 4 5 6

Appel (st) 1 2 3 4 5 6
Nootmuskaat (bol) 1 1 1 1 2 2
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 150 300 450 600 750 900
Roomboter (el) 11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Wittewijnazijn (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mosterd (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Melk scheutje
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 4017 / 980 372 / 89
Vet totaal (g) 49 5
 Waarvan verzadigd (g) 22,3 2,1
Koolhydraten (g) 94 9
 Waarvan suikers (g) 35,9 3,3
Vezels (g) 18 2
Eiwit (g) 26 2
Zout (g) 3,9 0,4

ALLERGENEN

3) Eieren 10) Mosterd

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, koekenpan met deksel, rasp, steelpan met deksel en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de worst met appelmoest en patatjes.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui. Schil 

de bospeen en snijd de bospeen in schijfjes 
van 1/2 cm dik. Was of schil de aardappelen en 
snijd ze in grove stukken. Breng in een pan met 
deksel ruim water met een snuf zout aan de 
kook voor de aardappelen. 

BOSPEEN STOVEN
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een 

pan met deksel op middelhoog vuur. Voeg de 
ui toe en bak 1 – 2 minuten. Voeg de bospeen 
en 1 tl gedroogde tijm per persoon toe en bak 
2 – 3 minuten. Blus af met per persoon 1/2 el 
wittewijnazijn, 1/2 tl mosterd en de bouillon. 
Breng aan de kook en verlaag het vuur. Laat 
25 – 30 minuten, afgedekt, zachtjes pruttelen. 
Haal de laatste 5 minuten het deksel van 
de pan.

 WORSTEN BAKKEN
 Kook de aardappelen 12 – 15 minuten 
in de pan met deksel. Giet af en laat zonder 
deksel uitstomen. Verhit 1/4 el roomboter 
per persoon in een koekenpan met deksel 
op middelhoog vuur en bak de worsten in 
2 – 3 minuten rondom bruin. Verlaag het vuur, 
dek de pan af en bak nog 8 – 10 minuten. Draai 
af en toe om. 

PRAKKEN EN RASPEN
 Schil de appel, verwijder het klokhuis en 
snijd in kleine blokjes. Voeg de appelblokjes 
en 3 el water per persoon toe aan een steelpan 
met deksel. Breng afgedekt aan de kook en 
laat 8 – 10 minuten op laag vuur koken. Roer 
goed door en prak dan grof met een vork t. 
Rasp ondertussen met een fijne rasp een 
mespuntje nootmuskaat per persoon.

tTIP: Vind je de appelmoes wat te zuur? 
Voeg dan 1/2 tl honing per persoon toe aan de 
appelmoes.

PUREE MAKEN
 Stamp de aardappelen tot een puree 
met een aardappelstamper. Voeg per persoon 
1/2 el roomboter, 1/2 ei en een scheutje melk 
toe om het smeuïg te maken. Breng op smaak 
met peper, zout en een snuf nootmuskaat. 
Roer dan de gestoofde bospeen door de 
puree tt.

ttTIP: Giet eventueel water van de 
bospeen eerst af.

SERVEREN
 Serveer de worst met wortelstoemp 
en appelmoes.

RWEETJE: Dit gerecht bevat meer dan 300 g 
groente. Dat komt voornamelijk door de peen. 
Deze is rijk aan vitamine A, een vitamine die 
nodig is voor een sterke weerstand en gezonde 
ogen. Daarnaast bevat dit gerecht bijna 50% 
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
vezels!



Rode paprikaf

Groene peperfKomkommerf

KnoflookteenVerse gember

SojasausVarkenshaaspuntjesf

Gomasio Mini-tortilla's

Chinese koolf

Marineren kun je leren! Met een beetje sojasaus, knoflook, gember en honing maak jij vandaag 
een smaakvolle marinade. Hoe langer deze de tijd krijgt om in de varkenshaaspuntjes te 
trekken, hoe smaakvoller. En met die smaak zit het wel goed – je voegt aan het eindresultaat 
gomasio toe. Dit komt uit de Japanse keuken en wordt gebruikt om gerechten op smaak te 
brengen. Het bestaat uit 90% ‘goma’, ofwel sesamzaad en 10% ‘sio’, zeezout.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Mini-tortilla's met varkenshaaspuntjes  
met chinese kool en zoetzuur 

Totaal: 30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse gember(cm) 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen(st) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Varkenshaaspuntjes 
(g) f

110 220 330 440 550 660

Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Komkommer (st) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Groene peper (st) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Rode paprika (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Chinese kool (krop) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Mini-tortilla's (st) 1) 3 6 9 12 15 18
Gomasio(tl)11) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Honing (el) 1 2 3 4 5 6
Olijfolie (el) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Wittewijnazijn (el) 1.5 3 4.5 6 7.5 9
Suiker (tl) 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) 2772 / 663 483 / 115
Vet totaal (g) 23 4
 Waarvan verzadigd (g) 4,1 0,7
Koolhydraten (g) 77 13
 Waarvan suikers (g) 26,8 4,7
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 34 6
Zout (g) 2,9 0,5

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 6) Soja 11) Sesam

BENODIGDHEDEN
Kom, aluminiumfolie, wok en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de mini-tortilla's met varkenshaaspuntjes.

MARINEREN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Rasp de gember. Pers de knoflook of snijd 
fijn. Meng de varkenshaaspuntjes in een kom 
met de knoflook, gember, sojasaus, honing 
en 1/4 el olijfolie per persoon. Zet weg en laat 
minimaal 15 minuten intrekken.

ZOETZUUR MAKEN
Snijd ondertussen de komkommer in 

plakken. Meng in een kom de wittewijnazijn 
met de suiker en leg de komkommerplakken 
erin. Breng op smaak met een beetje zout en 
zet weg tot gebruik. Roer af en toe, zodat de 
smaken goed intrekken.

 GROENTEN SNIJDEN
 Verwijder de zaadlijsten van de groene 
peper en paprika. Snijd de groene peper 
fijn en de rode paprika in blokjes. Snijd de 
chinese kool in repen.

WOKKEN
 Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een 
wok op middelhoog vuur en bak de helft van 
de groene peper met de rode paprika en 
chinese kool 5 minuten. Breng op smaak 
met peper en zout. Leg de tortillas op een 
stapel, pak in in aluminiumfolie en leg in de 
oven. Laat de tortillas in ongeveer 3 minuten 
warm worden.

BAKKEN
 Verhit een koekenpan op middelhoog 
vuur en voeg de varkenshaaspuntjes met 
marinade toe. Bak 3 – 6 minuten, of tot de 
varkenshaaspuntjes gaar zijn.

RWEETJE: Wist je dat Chinese kool rijk is 
aan calcium, ijzer en foliumzuur? Calcium is 
nodig voor sterke botten en tanden en voor 
gezonde spieren. IJzer en foliumzuur zorgen 
onder andere voor een hoog energielevel.

SERVEREN
 Beleg de tortilla's met de 
gewokte groenten, de gemarineerde 
varkenshaaspuntjes en de zoetzure 
komkommer. Garneer naar smaak met 
de overige groene peper en bestrooi 
met gomasio.



In de Griekse keuken geldt: less is more. De bekende Griekse salade bestaat meestal uit niets 
meer dan tomaat, komkommer, ui, feta, en een scheut goede olijfolie. In dit recept maak je 
van deze klassieke salade een volwaardige maaltijd door er parelcouscous en mediteraans 
gekruide kip aan toe te voegen.

Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

- 

§

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Feta f

Rode uiKomkommer f

Mediterraans gekruide 
kippendijreepjes f

Parelcouscous

Pruimtomaat fRomaine sla f

Citroen f

Griekse salade met kippendij 
met parelcouscous en feta

Geniet van een dubbele 
portie kippendij.

 HELLO
EXTRA
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3 DRESSING MAKEN 
• Pers de helft van de citroen uit en snijd de rest in parten.                                      
• Meng per persoon 1 el citroensap met de extra vierge 

olijfolie en de honing en breng op smaak met peper en zout. 
• Voeg de dressing toe aan de saladekom en meng goed.

tTIP: Houd je niet van rauwe rode ui? Voeg deze dan toe aan 
de kip en bak kort mee.

4 SERVEREN 
• Verdeel de salade over de borden.
• Schep hier de parelcouscous en de kippendijstukjes over 

en garneer met de feta en de partjes citroen. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Parelcouscous (g) 1) 85    170    250    335    420    505    
Gekruide kippendijreepjes (g) f 220    440 660 880 1100 1320
Romaine sla (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Pruimtomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Feta (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Citroen (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175    350    525    700    875    1050    
Olijfolie (el) 1    1    2    2    3    3    
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing (tl) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4207 / 1006 479 / 115
Vetten (g)  50 6
 Waarvan verzadigd (g)  11,9 1,4
Koolhydraten (g)  75 9
 Waarvan suikers (g)  14,6 1,7
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  58 7
Zout (g)  3,0 0,3

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de  Griekse salade met kippendij.

1 KOKEN EN BAKKEN
• Bereid de bouillon in een pan met deksel. Voeg de 

parelcouscous toe en kook de parelcouscous, afgedekt, 
in 12 – 14 minuten droog. Roer regelmatig om aanbakken 
te voorkomen.

• Verwarm ondertussen de olijfolie in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Bak hierin de kippendijreepjes in 
6 – 7 minuten gaar. 

2 SNIJDEN EN VERBROKKELEN
• Snijd ondertussen de romaine sla klein en voeg toe aan een 

saladekom.                                  
• Snijd de tomaat en de komkommer in kleine blokjes en 

snipper de rode uit. 
• Voeg de tomaat, komkommer en ui toe aan de 

romaine sla. 
• Verbrokkel de feta. 



Vrije-uitloopei f

Verse krulpeterselie fPruimtomaat f

KnoflookteenUi

Rode paprika fRode peper f

MeerzadenbaguetteLamsworstjes f 

Verse geitenkaas f

Shakshuka is een van onze favoriete gerechten. Je kunt met dit gerecht alle kanten op, door 
bijvoorbeeld te variëren met de soort kaas of vlees toe te voegen. In deze variant hebben we 
gekozen voor geitenkaas en lamsmerguezworstjes. De geitenkaas maakt het extra smeuïg – 
perfect om je broodje in te dippen. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Shakshuka met geitenkaas en lamsworstjes als extra 
met krulpeterselie en een meerzadenbaguette

Totaal: 35 min.7

Geniet van lamsworstjes als extra.

 HELLO
EXTRA
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 3 5 5
Rode peper (st) f 1/4 1/2 3/4 1    11/4 11/2
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pruimtomaat (st) f 2 4 6 8 10 12
Verse krulpeterselie 
(g) f

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

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4 6 8 10 12
Verse geitenkaas (g) 
7) f

50 75 100 125 175 200

Lamsworstjes (st) f 2 4 6 8 10 12
Meerzadenbaguette (st) 
1) 11) 17) 20) 21) 22) 1 2 3 4 5 6

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

Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 4950 / 1183 658 / 157
Vet totaal (g) 74 10
 Waarvan verzadigd (g) 28,6 3,8
Koolhydraten (g) 72 10
 Waarvan suikers (g) 15 2,0
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 51 7
Zout (g) 3,2 0,4

ALLERGENEN

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

PTIP: Kook je dit gerecht voor meer dan 3 
personen? Verdeel de shakshuka dan over 
meerdere hapjespannen.

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel, koekenpan en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de shakshuka met geitenkaas en lamsworstjes als extra.

VOORBEREIDING
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Snipper de ui en pers de knoflook of snijd fijn. 
Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en 
paprika en snijd beide klein. Snijd de tomaat 
in kleine blokjes en de krulpeterselie fijn. 

SMAAKMAKERS FRUITEN
Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 

met deksel en fruit de ui, knoflook en rode 
peper 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg 
de paprika, tomaat en de helft van de 
krulpeterselie toe. 

 KOKEN
 Voeg vervolgens 30 ml water per persoon 
toe aan de wok of hapjespan met deksel en 
verkruimel het groentebouillonblokje boven 
de pan. Breng al roerend aan de kook en laat 
5 minuten, afgedekt, zachtjes koken. Breng op 
smaak met peper en zout.

EI GAREN
 Maak voor elk ei een kuiltje in het 
groentemengsel en breek de eieren hierin. 
Bestrooi de eieren met peper en zout. Verdeel 
de geitenkaas in stukjes over het geheel, dek 
de pan af en laat de eieren in 10 minuten 
stollen t. Haal de laatste 4 minuten de deksel 
van de pan, zet het vuur iets hoger en laat 
overtollig vocht verdampen tt.

tTIP: Het ei is gaar zodra het eiwit wit begint 
te kleuren, maar de eidooier nog zacht is.
Als je meer van harde dooiers houdt, kun je het 
ei ook langer garen.

WORSTJES BAKKEN
 Verhit ondertussen 1/2 el roomboter per 
persoon in een koekenpan op middelhoog 
vuur en bak de lamsworstjes in 6 – 8 minuten 
bruin en gaar. Bak de meerzadenbaguette 
5 – 7 minuten in de voorverwarmde oven of tot 
de baguette goudbruin kleurt. 

ttTIP: Als je een wok gebruikt verdampt 
het vocht minder snel en wordt de shakshuka 
natter. In een hapjespan kookt de shakshuka 
sneller in en wordt hij dikker. 

SERVEREN
 Verdeel de shakshuka over de borden. 
Serveer met de lamsworstjes en de 
meerzadenbaguette. Garneer met de 
overige krulpeterselie.

RWEETJE: Ei is rijk aan vitamine D, een 
vitamine die de gemiddelde mens te weinig 
binnenkrijgt. Ondanks dat deze vitamine 
essentieel is voor onder andere de opname 
van calcium, zit hij in maar weinig producten. 
Ei is naast vette vis een van de weinige 
producten met een goede hoeveelheid 
vitamine D.


	42.1.NL
	42.14.NL
	42.3.NL
	42.4.NL
	42.5.NL
	42.6.NL
	42.7.NL
	42.9
	42.10.NL
	42.11.NL
	42.12.NL
	42.13.NL
	42.17
	42.18
	42.20.NL
	42.21.NL

