
Deze pesto is gemaakt van gedroogde 
bospaddenstoelen, gecombineerd 
met typische ingrediënten voor een 

Italiaanse pesto, zoals pijnboompitten en 
verse basilicum. 

BOSPADDENSTOELENPESTO

Bospaddenstoelen-
pesto f

Gekruide 
kippendijreepjes f

UiKrieltjes

Spinazie fRode paprika f

Onze slager heeft de kippendijreepjes alvast voorgekruid met smaakmakers als oregano, 
peterselie en paprika, zo kun jij het marineren vandaag overslaan. Deze kruiden komen goed 
tot hun recht in combinatie met de zachte, zoete smaak van de paprika en de krieltjes. De 
bospaddenstoelenpesto zorgt voor een hartige noot.

Gemakkelijk

Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

Calorie-focus

Family

*
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KIPPENDIJREEPJES MET BOSPADDENSTOELENPESTO 
Met krieltjes, rode paprika en spinazie

Totaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232.  

 

WEEK 43 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 200 400 600 800 1000 1200
Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Rode paprika (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Spinazie (g) 23) f 50 100 150 200 250 300
Gekruide 
kippendijreepjes (g) f

100 200 300 400 500 600

Bospaddenstoelenpesto 
(g) 7) 8) f

40 80 120 160 200 240

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  ½ 1 1 2 2 3
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2992 / 715 574 / 137
Vet totaal (g) 40 8
 Waarvan verzadigd (g) 8,0 1,5
Koolhydraten (g) 49 9
 Waarvan suikers (g) 9,4 1,8
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 29 6
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de kippendijreepjes met bospaddenstoelenpesto.

VOORBEREIDEN
Kook 300 ml water per persoon in een 

pan met deksel voor de krieltjes. Halveer de 
krieltjes en snijd eventuele grote krieltjes in 
kwarten. Kook de krieltjes 12 – 15 minuten in 
de pan met deksel. 

PAPRIKA EN UI SNIJDEN
Snipper ondertussen de ui en snijd de 

rode paprika in blokjes.

 SPINAZIE SCHEUREN
 Scheur de spinazie klein.

BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een wok of 
hapjespan en bak de ui, paprika en gekruide 
kippendijreepjes 5 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de helft van de spinazie toe en 
schep om t. Breng op smaak met peper 
en zout.

tTIP: Eet je liever geen rauwe spinazie? Bak 
dan alle spinazie mee en laat slinken.

SALADE MENGEN
 Meng de krieltjes, kippendijreepjes 
met groenten en overige spinazie in 
een saladekom.

OP SMAAK BRENGEN 
 Voeg de bospaddenstoelenpesto toe en 
breng eventueel op smaak met peper en zout. 
Verdeel het gerecht over de borden.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 25 g bospaddenstoelenpesto per persoon. 
De rest kun je lekker de volgende dag op een 
boterham smeren met een plakje kaas en 
eventueel overgebleven paprika.



Van het Caribisch gebied tot Azië: overal waar 
kokospalmen groeien, vind je kokosmelk 

terug in de keuken. Het wordt gemaakt van 
het geraspte, witte vlees van de kokosnoot. 

KOKOSMELK

Sperziebonen f

TomatenpureeSurinaamse rijst

KnoflookteenUi

Rode peper fGember

Wijtingfilet met vel f

Kokosmelk

Sajoer is een pittig gerecht uit de Indonesische keuken, waarbij groente de hoofdrol speelt. In 
dit geval is dat de sperzieboon, die op smaak wordt gebracht met ui, specerijen en bouillon. Dit 
vormt de perfecte tegenhanger van de milde wijting.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Wijtingfilet met sajoerboontjes 
Met kruidige rijst en kokosmelk

LactosevrijdTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232.  
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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    2    3    3    4    
Gember (cm) 1    2    3    4    5    6    
Rode peper (st) f 1/4 1/2 3/4 1    11/4 11/2
Surinaamse rijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Tomatenpuree (kuipje) 1/3 2/3 1    11/3 12/3 2    
Sperziebonen (g) 23) f 200    400    600    800    1000    1200    
Kokosmelk (ml) 26) 60    120    180    240    300    360    
Wijtingfilet met vel 
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250    500    750    1000 1250    1500    
Zonnebloemolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Ketjap manis (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Wittewijnazijn (tl) 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) 3573 / 854 574 / 137
Vet totaal (g)  33 5
 Waarvan verzadigd (g)  11,9 1,9
Koolhydraten (g)  100 16
 Waarvan suikers (g)  7,9 1,3
Vezels (g)  10 2
Eiwit (g)  34 5
Zout (g)  4,2 0,7

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de wijtingfilet met sajoerboontjes.

VOORBEREIDING
Bereid de bouillon. Snipper de ui en snijd 

of pers de knoflook fijn. Schil de gember en 
snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn. Verwijder de 
steelaanzet van de sperziebonen en halveer 
de sperziebonen.

FRUITEN 
Verhit de helft van de zonnebloemolie in 

een pan met deksel en fruit de helft van de ui, 
de helft van de knoflook en de helft van de 
rode peper 2 minuten op laag vuur.

RIJST BEREIDEN 
Voeg de rijst, tomatenpuree en ½ el 

ketjap manis per persoon toe en bak al 
roerende 1 minuut. Voeg 225 ml bouillon 
per persoon toe (bewaar de overige bouillon 
voor de saus) en kook de rijst, afgedekt, in 
15 – 20 minuten gaar. Giet daarna als het nodig 
is af en laat zonder deksel uitstomen.

SAJOERBOONTJES MAKEN
Verhit ondertussen de overige 

zonnebloemolie in een wok of hapjespan 
met deksel en fruit de gember, de overige 
ui, de overige knoflook en de overige rode 
peper 2 minuten op laag vuur. Voeg de witte 
wijnazijn, sperziebonen, de overige bouillon, 
de overige ketjap manis en de kokosmelk 
toe en laat 14 – 16 minuten afgedekt stoven 
op laag vuur. Haal halverwege de deksel van 
de pan en laat de saus iets inkoken. Breng op 
smaak met peper en zout.

WIJTINGFILET BAKKEN
Dep ondertussen het vel van de vis 

droog. Verhit de olijfolie in een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak de wijtingfilet 
2 – 3 minuten op het vel. Verlaag het vuur en 
bak nog 2 – 3 minuten op de andere zijde t. 
Breng op smaak met peper en zout.

TIP: Houd je van pittig? Serveer de boontjes 
dan met extra sambal. Te heet? Eet er wat 
kroepoek bij om de hitte te blussen.

SERVEREN
Verdeel de rijst en de sperziebonen over 

de borden en serveer de wijtingfilet erop.

tTIP: De wijtingfilet kan in de verpakking 
dubbelgevouwen zijn. Als dat het geval is, 
kun je hem ook het beste dubbelgevouwen 
bakken, om te voorkomen dat de filet uit 
elkaar valt.



Crème fraîche f

PompoenpittenKurkumabroodje f

KnoflookteenUi

Rode paprika fBataat

Soep is een lekkere en snelle manier om veel vitaminen binnen te krijgen. Vandaag eet je een 
groentesoep in een oranje jasje, die lekker fris is door de crème fraîche die je gebruikt. De 
hoofdingrediënten, bataat en paprika, zijn twee echte vitaminebommen – in paprika zit zelfs 
meer vitamine C dan in sinaasappelen!

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Zoete paprika-bataatsoep 
Met crème fraîche en een kurkumabroodje

VeggievTotaal: 30-35 min.7

Hoewel het vaak een zoete aardappel 
wordt genoemd is een bataat officieel geen 

aardappel, maar een groente. Hij bevat 
meer vitaminen en mineralen, meer vezels 

en ook meer koolhydraten dan 
de aardappel.

BATAAT



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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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 2 3 3 4
Bataat (g) 200 400 600 800 1000 1200
Rode paprika (st) f 1    2 3    4 5    6
Kurkumabroodje (st) 1) 
17) 20)  21) 22) 25) 27) f

1 2 3 4 5 6

Pompoenpitten (g) 
19) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Crème fraîche (el) 
7) 15) 20) f

2 4 6 8 10 12

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 400 800 1200 1600 2000 2400
Roomboter (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) 3117 / 745 332 / 79
Vet totaal (g)  31 3
 Waarvan verzadigd (g)  14,9 1,6
Koolhydraten (g)  92 10
 Waarvan suikers (g)  23,7 2,5
Vezels (g)  12 1
Eiwit (g)  18 2
Zout (g)  5,6 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren 19) Pinda's 
20) Soja 21) Melk/lactose 22) Noten 25) Sesam 27) Lupine 

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, koekenpan en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de zoete paprika-bataatsoep.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Verwarm de oven 

voor op 200 graden. Snipper de ui en pers de 
knoflook of snijd fijn. Weeg de bataat af. Schil 
de bataat en snijd in kleine blokjes. Snijd de 
rode paprika in blokjes.

SOEP KOKEN
Verhit de roomboter in een soeppan met 

deksel en fruit de ui en de knoflook
2 minuten op middelmatig vuur. Voeg de 
bataat en de paprika toe en bak
3 minuten op middelhoog vuur. Voeg de 
bouillon toe, dek de pan af en laat 15 minuten 
zachtjes koken.

 BROODJE AFBAKKEN
 Bak ondertussen het kurkumabroodje 
6 – 8 minuten in de oven.

POMPOENPITTEN ROOSTEREN
 Verhit ondertussen een koekenpan op 
hoog vuur en rooster de pompoenpitten, 
zonder olie, tot ze beginnen te poppen. Haal 
uit de pan en bewaar apart.

SOEP PUREREN
 Haal de soeppan van het vuur en pureer 
de soep met een staafmixer. Voeg eventueel 
extra water toe als je de soep wilt verdunnen 
en breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de soepkommen. 
Bestrooi met de pompoenpitten, garneer  
met de crème fraîche en serveer met 
het kurkumabroodje.



Grieken zijn gek op hun nationale 
trots: gemiddeld eten zij jaarlijks maar 

liefst 10 kilo per persoon van deze 
traditionele schapenkaas!

FETA

Verse bladpeterselie f

KnoflookteenGedroogde tijm

Gele peen fVastkokende 
aardappelen

Oranje peen fPaarse peen f

Gekruide  
alaskakoolvis f

Volle yoghurt f

Feta f

De oranje peen is de meest voorkomende peen, maar ook de minder bekende paarse en 
gele varianten zie je steeds vaker. Van oorsprong is de wortel zelfs wit van kleur. Volgens de 
overlevering ontwikkelden Hollandse boeren in de 18e eeuw een voorkeur voor de oranje 
wortels als steunbetuiging voor het koningshuis. Een leuk weetje, maar uit onderzoek blijkt dat 
de wortel al veel langer oranje is!

Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

-

§

GEKRUIDE KOOLVIS MET GEROOSTERDE GEKLEURDE PEEN 
Met gebakken aardappelen en fetadressing

GlutenvrijgTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 250    500    750    1000    1250    1500    

Gele peen (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Paarse peen (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oranje peen (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gedroogde tijm (tl) 1    2    3    4    5    6    
Knoflookteen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

2    4    6    8    10    12    

Feta (g) 7) f 40    75    100    125    175    200    
Volle yoghurt 
(g) 7) 19) 22) f

40    75    100    125    175    200    

Gekruide alaskakoolvis 
(120 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2    4    6    8    10    12    
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3259 / 779 421 / 101
Vet totaal (g)  38 5
 Waarvan verzadigd (g)  11,9 1,5
Koolhydraten (g)  68 9
 Waarvan suikers (g)  17,5 2,3
Vezels (g)  14 2
Eiwit (g)  34 4
Zout (g)  2,0 0,3

ALLERGENEN

4) Vis 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Noten) 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier, staafmixer en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de gekruide koolvis met geroosterde gekleurde peen.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil 

de aardappelen of was ze grondig en snijd in 
parten. Verhit per persoon 1 el 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.

PEEN ROOSTEREN
Snijd ondertussen de gele, paarse 

en oranje peen in dunne plakjes. Leg de 
plakjes peen op een bakplaat met bakpapier 
en besprenkel met de overige olijfolie, de 
gedroogde tijm en peper en zout naar smaak. 
Rooster de peen in 20 – 25 minuten gaar in de 
voorverwarmde oven.

 SNIJDEN
 Pers ondertussen de knoflook of snijd 
fijn. Hak de bladpeterselie grof.

FETADRESSING MAKEN
 Meng de feta met de yoghurt, de 
knoflook en peper naar smaak in een hoge 
kom. Pureer met een staafmixer tot een 
gladde saus.

VIS IN DE OVEN
 Haal ondertussen het plastic van het 
bakje gekruide koolvis. Bedek het bakje 
met aluminiumfolie en zet de vis de laatste 
10 – 14 minuten bij de peen in de ovent .

SERVEREN
 Serveer de vis met de gebakken 
aardappelen en de geroosterde gekleurde 
peen. Garneer met de fetadressing en 
de bladpeterselie.

tTIP: Controleer, als je de vis uit de oven 
haalt, of de vis goed gaar is geworden. Is de vis 
nog een beetje rauw vanbinnen? Zet hem dan 
nog een paar minuten terug in de oven.



Lamsgehakt heeft een sterkere smaak dan 
runder- of varkensgehakt. Het is daardoor 
heel geschikt om met veel kruiden te eten, 

de smaak van het vlees wordt namelijk 
niet overschaduwd.

LAMSGEHAKT

Passata

Libanees platbroodKerriepoeder

Groentemix fGekruid lamsgehakt f

Gemalen kaneelVolle yoghurt f

Verse bladpeterselie f

Lahmacun is in Nederland beter bekend als Turkse pizza - echt Turks streetfood dat jij nu heel 
eenvoudig zelf kunt maken. Lahmacun is pikant en wordt vaak gemaakt met lamsgehakt. Je 
maakt ook de sausjes vandaag 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 & EasyQTotaal: 20-25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gekruid lamsgehakt 
(g) f

110    220    330    440    550    660    

Groentemix: rode 
paprika, prei, gele peen 
& courgette (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
Libanees platbrood 
(st) 1) 2    4    6    8    10    12    

Passata (g) 50    100    150    200    250    300    
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

2    4    6    8    10    12    

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el)  1/2 1    11/2 2    11/2 3    
Sambal (tl)  1/2 1    11/2 2    11/2 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)  3.376 / 807 642 / 153
Vet totaal (g)  44 8
 Waarvan verzadigd (g)  15,3 2,9
Koolhydraten (g)  65 12
 Waarvan suikers (g)  13,9 2,6
Vezels (g)  12 2
Eiwit (g)  30 6
Zout (g)  1,3 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
2x 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 mix van rode paprika, prei, gele peen & 
courgette toe en bak afgedekt 5 – 7 minuten, 
of tot de peen en courgette gaar zijn.

SAUSJES MAKEN
Meng ondertussen in een kom de yoghurt 

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

 BELEGGEN
 Leg de platbroden op de bakplaat met 
bakpapier. Besmeer met de tomatenpassata, 
beleg daarna met het gehaktmengsel en 
breng op smaak met peper en zout.

PLATBROOD BAKKEN
 Bak de platbroodpizza's 5 – 6 minuten in 
de oven, of tot deze goudbruin zijn.

PETERSELIE SNIJDEN
 Snijd ondertussen de peterselie (ook het 
takje) grof.

SERVEREN
 Serveer de platbroden met de peterselie, 
kruidige yoghurtsaus en sambalolie.
Of laat iedereen aan tafel naar smaak zijn 
lahmacun beleggen.

�

tTIP: Is de sambalolie wat te pittig? Voeg 
dan extra olijfolie toe, daar wordt het milder 
van.



Zoals alle noten, heeft ook de pecanoot 
allerlei gezondheidsvooordelen. Een handje 
van deze noten per dag verlaagt het risico op 

diabetes en hart- en vaatziekten.

PECANNOTEN

Pecannoten

Rucola fVerse rozemarijn f

BataatKruimige aardappelen

Courgette fPastinaak f

Kruidenkaasblokjes f

Pastinaak wordt geschaard onder de vergeten groenten, maar echt vergeten is deze witte wortel 
allang niet meer. Zijn veelzijdigheid maakt het een graag geziene gast in veel gerechten. Met 
zijn romige structuur en zoetige smaak vervangt hij samen met de bataat deels de klassieke 
aardappel in deze stamppot. 

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Glutenvrij

* V

% g

STAMPPOT VAN PASTINAAK EN BATAAT 
Met rucola, pecannoten en kruidenkaasblokjes

FamilybTotaal: 35-40 min.8
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1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kruimige aardappelen 
(g) 150    300    450    600    750    900    

Bataat (g) 150    300    450    600    750    900    
Pastinaak (g) f 75    150    225    300    375    450    
Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse rozemarijn 
(takjes) 23) f

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

Rucola (g) 23) f 40 60 80 100 120 140
Pecannoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Kruidenkaasblokjes 
(g) 7) f

50 75 100 150 175 200

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    1    2    2    2    3    
Mosterd (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) 3042 / 727 485 / 116
Vet totaal (g)  33 5
 Waarvan verzadigd (g)  10,2 1,6
Koolhydraten (g)  78 12
 Waarvan suikers (g)  22,6 3,6
Vezels (g)  13 2
Eiwit (g)  21 3
Zout (g)  1,2 0,2

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Grote pan met deksel, koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de stamppot van pastinaak en bataat.

VOORBEREIDEN
Schil of was de aardappelen, de bataat en 

de pastinaak grondig. Snijd de aardappelen 
en de bataat in kwarten en snijd de pastinaak 
in plakken van ongeveer dezelfde grootte.

KOKEN
Zorg dat de aardappel, bataat en 

pastinaak net onder water staan in een grote 
pan met deksel. Breng, afgedekt, aan de kook 
met een snufje zout en kook in 12 – 15 minuten 
gaar. Giet daarna af, bewaar een klein 
gedeelte van het kookvocht en laat zonder 
deksel uitstomen.

 SNIJDEN
 Snijd ondertussen de courgette in kleine 
blokjes van 1 cm. Ris de rozemarijn van de 
takjes en snijd de rozemarijn fijn. Scheur de 
rucola klein en hak de pecannoten grof.

ROOSTEREN EN BAKKEN
 Verhit een koekenpan op hoog vuur 
en rooster de pecannoten, zonder olie, 
goudbruin. Haal uit de pan en bewaar 
apart. Verhit vervolgens de olijfolie in 
dezelfde koekenpan en bak de courgette en 
rozemarijn 6 – 7 minuten op middelhoog vuur. 
Breng op smaak met peper en zout. 

PUREE STAMPEN
 Stamp de aardappelen, bataat en 
pastinaak met een aardappelstamper 
tot een grove puree. Roer de courgette, 
kruidenkaasblokjes, mosterd en het grootste 
deel van de rucola door de stamppott. Voeg 
eventueel wat kookvocht toe om het geheel 
smeuïger te makentt. Breng op smaak met 
peper en zout.

tTIP: Houd je niet van rauwe rucola? Voeg 
dan alle rucola toe aan de stamppot. Zo slinkt 
de rucola in zijn geheel.

SERVEREN
 Verdeel de stamppot over de borden en 
garneer met de pecannoten en overige rucola.

ttTIP: Wil je een nog smeuïgere 
stamppot? Voeg dan een scheutje melk en een 
klontje roomboter toe. 



Misschien ken je dit ingrediënt van gerechten 
als gortepap of watergruwel. Het is de 

volkoren variant van parelgort en doet het 
erg goed in Midden-Oosterse gerechten.

PARELGERST

Granaatappelpitten f

Spinazie fVolle yoghurt f

Aubergine fParelgerst

Verse bladpeterselie fVerse munt f

Gezouten  
amandelen

In dit gerecht proef je een klassieke combinatie uit het Midden-Oosten met ingrediënten als 
aubergine, yoghurt en granaatappelpitten. Met de verse munt en bladpeterselie maak je 
frisse kruidenyoghurt, waarmee je het gerecht samen met de gezouten amandelen extra op 
smaak brengt.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen

* L

%

Parelgerst met aubergine en kruidenyoghurt 
Met friszoete granaatappelpitten, spinazie en gezouten amandelen

VeggieVTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232.  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Parelgerst (g) 1) 25) 85 170 250 335 420 500
Aubergine (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse munt (g) 23) f 3 6 9 12 15 18
Verse bladpeterselie (g) 
23) f

3 6 9 12 15 18

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

75 150 225 300 375 450

Spinazie (g) 23) f 50 100 150 200 250 300
Granaatappelpitten 
(g) f

20 40 60 80 100 120

Gezouten amandelen 
(g) 8) 19) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250    500    750    1000    1250    1500    
Olijfolie (el) 1    1    2    2    3    3    
Witte balsamicoazijn (tl) 1    2    3    4    5    6    
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) 2661 / 636 411 / 98
Vet totaal (g)  28 4
 Waarvan verzadigd (g)  4,7 0,7
Koolhydraten (g)  71 11
 Waarvan suikers (g)  10,6 1,6
Vezels (g)  14 2
Eiwit (g)  18 3
Zout (g)  3,0 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de parelgerst met aubergine en kruidenyoghurt.

PARELGERST KOKEN 
Bereid de bouillon in een pan met deksel 

voor de parelgerst. Voeg de parelgerst toe en 
kook, afgedekt, in ongeveer 25 minuten droog. 
Roer tussendoor goed over de bodem van de 
pan om aanbranden te voorkomen. 

AUBERGINE BEREIDEN
Snijd ondertussen de aubergine in 

blokjes van 1 - 2 cm. Verhit de olijfolie in 
een wok of hapjespan met deksel en bak 
de aubergine 10 minuten op middelhoog 
vuur. Dek de pan af met een deksel indien de 
aubergine aanbrandt. Breng op smaak met 
peper en zout. 

 KRUIDENYOGHURT MAKEN
 Snijd ondertussen de verse munt en 
bladpeterselie fijn. Roer van beide kruiden 
een klein gedeelte door de yoghurt en breng 
de kruidenyoghurt op smaak met peper 
en zout.

SPINAZIE BEREIDEN
 Voeg de helft van de spinazie toe aan de 
aubergine en laat al roerend in 2 - 3 minuten 
slinken. Scheur de overige spinazie klein en 
verdeel over de borden. 

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de parelgerst en witte 
balsamicoazijn toe aan de wok of hapjespan 
en roer goed door. Haal de pan van het vuur, 
meng de extra vierge olijfolie door het gerecht 
en breng op smaak met peper en zout.

LTIP: Let je op je calorie-inname? Gebruik 
dan de helft van de yoghurt en de helft van de 
amandelen.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden. 
Serveer met de kruidenyoghurt 
en garneer met de overige verse 
kruiden, de granaatappelpitten en de 
gezouten amandelen. 

RWEETJE: Wist je dat er een streek 
in Spanje (Granada) en een Carabisch 
eiland (Grenada) zijn vernoemd naar de 
granaatappel? 



Niet het ras van de aardappel bepaalt of het 
een krieltje is maar het moment van oogsten. 
Door jong te oogsten behouden ze hun zachte 

smaak en structuur.

KRIELTJES

Verse bieslook f

Verse bladpeterselie 
f 
 

Rode cherrytomaten  
f

SjalotKrieltjes

Kastanjechampignons  
f

Knoflookteen

Zure room fBelegen geitenkaas, 
geraspt f

Passata

Door de aardappelen te poffen worden ze heerlijk zacht en smeuïg. Met de zoete tomatensaus, 
zure room en pittige bieslookboter combineer je allerlei verschillende smaken waardoor elke 
hap een verrassing is.Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

Glutenvrij*

%

g

GEPOFTE KRIELTJES MET TOMATENSAUS 
Met kastanjechampignons en belegen geitenkaas 

VeggieVTotaal: 45-50 min.0



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 300    600    900    1200    1500    1800    
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kastanjechampignons 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Verse bladpeterselie  
(takjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

2 4 6 8 10 12

Passata (g) 100    200    300    400    500    600    
Belegen geitenkaas, 
geraspt (g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

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

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

Honing (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Groentebouillonblokje 
(st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Peper en zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3029 / 724 384 / 92
Vet totaal (g)  37 5
 Waarvan verzadigd (g)  17,4 2,2
Koolhydraten (g)  73 9
 Waarvan suikers (g)  11,9 1,5
Vezels (g)  12 2
Eiwit (g)  19 2
Zout (g)  2,4 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Kom, aluminiumfolie en hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de gepofte krieltjes met tomatensaus.

KRIELTJES VOORBEREIDEN
Haal de roomboter uit de koelkast en zet 

op een warme plek in de keuken. Verwarm de 
oven voor op 220 graden en was de krieltjes 
grondig. Halveer de krieltjes, leg ze op een vel 
aluminiumfolie van 30 x 30 cm per persoon en 
meng met de helft van de olijfolie, peper en 
zout t.  

POFFEN EN SNIJDEN
Vouw het aluminiumfolie dicht zodat 

er geen lucht bij kan komen en pof de 
krieltjes 35 – 40 minuten in de oven, of 
tot ze gaar zijn. Snipper ondertussen de 
sjalot en pers de knoflook of snijd fijn. 
Snijd de kastanjechampignons in dikke 
plakken en halveer de rode cherrytomaten. 
Snijd de verse bieslook en de verse 
bladpeterselie fijn.

 CHAMPIGNONS BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in een 
hapjespan op middelmatig vuur en fruit de 
sjalot 4 minuten. Zet het vuur hoog, voeg de 
kastanjechampignons, peper en zout toe en 
roerbak 4 minuten. Bak in de laatste minuut 
de knoflook mee. Schenk vervolgens de 
zwarte balsamicoazijn in de pan en verhit tot 
het vocht is verdampt.

SAUS MAKEN
 Voeg de cherrytomaten toe en 
roerbak nog 2 – 3 minuten. Schenk de 
tomatenpassata en 11/2 el water per persoon 
in de pan, zet het vuur middellaag en voeg de 
honing toe. Verkruimel 1/4 bouillonblokje per 
persoon boven de saus en laat 8 – 10 minuten 
zachtjes koken. Proef en breng eventueel op 
smaak met peper en zout.

BOTER MENGEN
 Meng ondertussen in een kom de 
roomboter met de bieslook en de helft van 
de geraspte belegen geitenkaas. Maak de 
pakketjes gepofte krieltjes voorzichtig open 
(let op, er komt hete stoom uit!) en verdeel het 
botermengsel over de krieltjes. 

 
tTIP: Gebruik als het aluminiumfolie dreigt 
te scheuren twee vellen per persoon. Het is 
voor de garing van de krieltjes belangrijk dat 
de pakketjes goed dichtzitten.

SERVEREN
 Verdeel de pakketjes gepofte krieltjes 
over de borden. Schep de tomatensaus erop 
en bestrooi met de peterselie en de overige 
geitenkaas. Garneer met de zure room tt.

ttTIP: Eet je de saus liever apart? Serveer 
de krieltjes dan op een bord, schenk de 
saus in een kom en verdeel de zure room, 
de peterselie en de overige geitenkaas over 
de krieltjes.



Deze varkensworst komt van Brandt & Levie 
en is op smaak gebracht met salie, witte wijn 

en de kruidenmix quatre épices met onder 
andere paprikapoeder, knoflook, witte peper 

en zwarte peper.

VARKENSWORST 

Zure room f

Rucola fSalie-varkensworst f

Rode uiHokkaido pompoen

Gemalen kurkumaVerse salie f

Pompoen en salie vormen een klassieke combinatie – de smaak van de herfst! Het klaarmaken 
van pompoen lijkt soms een uitdaging, maar dat valt met dit recept reuze mee. Je hoeft de 
pompoen bijvoorbeeld niet te schillen omdat de schil in de oven zacht wordt.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

VARKENSWORST MET GEROOSTERDE POMPOEN 
Met verse salie en kurkuma

GlutenvrijgTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Hokkaido pompoen (st)  1/2 1    11/2 2 21/2 3
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse salie 
(blaadjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Gemalen kurkuma (tl) 11/2 3 41/2 6    71/2 9    
Salie-varkensworst  
(100 g) f

1 2 3 4 5 6

Rucola (g) 23) f 40    60    80    100    120    140    
Zure room (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2    4    6    8    10    12    
Rodewijnazijn (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2481 / 593 375 / 90
Vet totaal (g)  48 7
 Waarvan verzadigd (g)  13,8 2
Koolhydraten (g)  16 2,1
 Waarvan suikers (g)  11,2 1,7
Vezels (g)  6 1
Eiwit (g)  23 3
Zout (g)  1,4 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, koekenpan met deksel en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de varkensworst met geroosterde pompoen.

 SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Snijd de hokkaido pompoen in parten. 
Verwijder de zaden en de draderige 
binnenkant van de pompoen, maar laat de 
schil eraan. Snijd de rode ui in dunne halve 
ringen. Snijd de blaadjes van de takjes salie 
in reepjes.

POMPOEN VOORBEREIDEN
Meng in een ovenschaal de pompoen 

met de rode ui, de salie, de kurkuma en 
1,5 el olijfolie per persoon. Breng op smaak 
met peper en zout.

 POMPOEN IN DE OVEN
 Zet de ovenschaal in de oven en bak 
25 – 30 minuten, of tot de pompoen zacht is. 
Schep halverwege om.

WORST BAKKEN
 Verhit ondertussen een 1/2 el olijfolie 
per persoon in een koekenpan met deksel 
en bak de varkensworst in 2 – 3 minuten 
op middelhoog vuur rondom bruin. Dek 
vervolgens de pan af en bak 8 – 10 minuten op 
middellaag vuur. Keer regelmatig om.

POMPOEN MENGEN
 Meng ondertussen in een saladekom de 
pompoen met de rucola, de rodewijnazijn en 
het bakvet van de worst. Voeg eventueel extra 
vierge olijfolie naar smaak toe.

SERVEREN
 Serveer de pompoen met rucola met de 
varkensworst. Garneer met de zure room.

tTIP: Wil je dit nog een keer eten maar heb je 
zin in een vegetarische variant van dit gerecht? 
Laat de worst dan achterwege en combineer 
de pompoen met zachte geitenkaas en 
granaatappelpitjes. Dit gerecht is vrij zoet. Wil 
je wat meer frisheid? Serveer de rucola dan 
apart van de pompoen met een vinaigrette 
van olie en citroen. Dan blijven de smaken wat 
meer gescheiden.



Niks lekkerder aan het einde van een gure herfstdag dan een hartverwarmend bord comfort 
food en dat is precies wat dit romige pastagerecht is! Een deel van de witlof houdt een lekkere 
bite, maar als je hier niet zo van houdt, kun je ook alles meekoken.

Deze groente groeit net als witte asperges 
in het donker. Doordat de plant geen 

daglicht ziet, krijgen de bladeren geen kans 
om groen te worden.

WITLOF

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Verse krulpeterselie f

Slagroom fGemengde 
paddenstoelen f

Ui Rigatoni 

Witlof fKnoflookteen

RIGATONI IN PADDENSTOELENROOMSAUS 
Met witlof en verse krulpeterselie



BEGIN 
GOED

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 SAUS MAKEN 
• Verhit de olijfolie in een hapjespan op middelmatig vuur en 

fruit de ui en knoflook 2 – 3 minuten. 
• Voeg de paddenstoelen en het grootste deel van de witlof 

toe t en bak 4 – 6 minuten op middelhoog vuur.  
• Blus af met de slagroom en rode wijnazijn tt en 

verkruimel het bouillonblokje erboven. Roer goed door. 
• Kook de saus nog 3 minuten op middellaag vuur en breng 

op smaak met peper en eventueel zout.

4 MENGEN EN SERVEREN
• Hak ondertussen de krulpeterselie fijn. 
• Schep de rigatoni door de saus en verwarm al roerende 

zodat alle smaken goed verdeeld zijn. Breng eventueel 
verder op smaak met peper en zout. 

• Serveer de rigatoni in diepe borden. Bestrooi met de 
overige witlof en garneer met de krulpeterselie.

1 VOORBEREIDEN
• Kook 500 ml water per persoon in een pan met deksel voor 

de rigatoni en kook de rigatoni, afgedekt, 12 – 14 minuten. 
Giet daarna af en laat zonder deksel uitstomen. 

•  Snipper ondertussen de ui en pers de knoflook of snijd fijn.

2 WITLOF SNIJDEN
• Snijd de onderkant van de stronken witlof en snijd de 

witlof doormidden. 
• Verwijder de harde kern en snijd de witlof in fijne 

halve ringen.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Witlof (stronk) f 1    2    3    4    5    6    
Gemengde paddenstoelen (g) 23)f 100    175    275    350    450    550    
Slagroom (ml) 7) 15) 20) f 100    200    300    400    500    600    
Verse krulpeterselie (takjes) 23) f 3    5    8    10    13    15    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Rodewijnazijn (el) 1    2    3    4    5    6    
Groentebouillonblokje (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3448 / 824 540 / 129
Vetten (g)  49 8
 Waarvan verzadigd (g)  24,9 3,9
Koolhydraten (g)  74 12
 Waarvan suikers (g)  5,5 0,9
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  18 3
Zout (g)  1,4 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren 20) Soja 23) Selderij 

tTIP: In dit gerecht blijft een klein gedeelte van de witlof 
rauw, zodat je verschillende structuren proeft tijdens het eten. 
Houd je hier niet van? Kook dan gerust alle witlof mee.

ttTIP: Heb je witte wijn in huis? Vervang dan de 
rodewijnazijn door witte wijn, deze zorgt ook voor mooie frisse 
zuren in het gerecht.

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel en hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de rigatoni in paddenstoelenroomsaus.



Reis met ons naar de andere kant van de wereld met deze Japanse favoriet. Deze heldere 
noedelsoep kan in Japan op elk moment van de dag: van ontbijt tot diner. De soep zit 
boordevol groenten en wordt geserveerd met plakjes vlees, vis of een eitje. Ramen is niet de 
naam van de noedels, maar van het gerecht zelf. Voor het echte oosterse gevoel eet je de ramen 
met stokjes!

Deze noedels zie je veel in de Japanse 
keuken. Ze zijn vrij dik en hebben 
een lekkere bite, perfect voor een 

snel wokgerecht.

UDONNOEDELS 

Supersimpel Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

- L

% d

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Kabeljauwfilet  
zonder vel f

UdonnoedelsGroentemix spitskool & 
broccoli f

Rode peper fVerse gember

Champignons fPeen f

Sojasaus

Japanse ramen met gebakken kabeljauw  
Met udonnoedels, spitskool en broccoli



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 VIS BAKKEN
• Dep ondertussen de kabeljauw droog met keukenpapier.
• Verhit de overige zonnebloemolie in een koekenpan en bak 

de kabeljauw gaar in 2 – 3 minuten per kant. 
• Breng op smaak met peper en zout. 

tTIP: Heb je visbouillon in huis? Gebruik dat dan in plaats 
van groentebouillon.

SERVEREN
• Breng de soep op smaak met de sojasaus en peper. 
• Verdeel de ramen over de soepkommen en serveer de 

kabeljauw erop.

ttTIP: Snijd de noedels in kleinere stukjes voordat je ze 
aan de pan toevoegt. Dat eet straks een stuk makkelijker.

1 VOORBEREIDEN
• Bereid de bouillon t. 
• Schil de gember en snijd of rasp fijn. 
• Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 

peper fijn.
• Snijd de peen in dunne halve plakken. Snijd de 

champignons in kwarten. 

2 SOEP MAKEN
• Verhit de helft van de zonnebloemolie in een wok of 

soeppan. Fruit de gember en rode peper 2 – 3 minuten op 
middelhoog vuur.

• Voeg de peen en de groentemix toe en roerbak 2 minuten. 
• Voeg de bouillon toe en laat 6 – 8 minuten koken. Voeg 

halverwege de champignons en de noedels toett. 

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
Peen (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Champignons (g) f 60    125    190    250    315    375    
Groentemix: spitskool & broccoli (g) 
23) f

100    200    300    400    500    600    

Udonnoedels (g) 1) 100    200    300    400    500    600    
Kabeljauwfilet zonder vel (120 g) 
4) f

1    2    3    4    5    6    

Sojasaus (zakje) 1) 6)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Zelf toevoegen

Groentebouillon (ml) 400 800 1200 1600 2000 2400
Zonnebloemolie (el) 2 3 3 4 4 5
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2092 / 500 235 / 56
Vetten (g)  22 2
 Waarvan verzadigd (g)  3,4 0,4
Koolhydraten (g)  41 5
 Waarvan suikers (g)  8,1 0,9
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  32 4
Zout (g)  7,1 0,8

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je zoutinname? Gebuik dan zoutarme 
bouillon, vervang een deel van de bouillon door water of laat 
de sojasaus achterwege.

BENODIGDHEDEN
Wok of soeppan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Japanse ramen met gebakken kabeljauw.   



Bospeen f

Kruimige aardappelen

Veluwse gekonfijte 
eendenpoot f

Perssinaasappel

Verse gember

Verse citroentijm fVerse bladpeterselie f

Rozijnen Verse rozemarijn f

Geel mosterdzaad 

De eendenpoot die je vandaag klaarmaakt hebben wij alvast voor je gekonfijt. Eend heeft een 
specifieke, volle smaak die goed samengaat met frisse en zoete elementen. Daarom serveer je 
er in dit recept rozijnen bij, die je even inkookt in een mengsel van azijn en suiker. Erbij serveer je 
bospeen die je glaceert: je gaart ze in vocht dat je vervolgens inkookt tot een siroop voor een mooi 
glanzend laagje.

GEKONFIJTE EENDENPOOT MET ROZIJNEN 
MET GEGLACEERDE BOSPEEN EN AARDAPPELPUREE

Eend heeft een fijne, delicate smaak. Door 
het konfijten - langzaam en op constante 

temperatuur garen in dierlijk vet - wordt de 
eend extra smaakvol en mals.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

GEKONFIJTE EEND

Hit the "f" key for f

45 min. Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

g9

%

+ Veel handelingen



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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ROZIJNEN WELLEN
 Breng ondertussen de wittewijnazijn, de 
overige suiker, het mosterdzaad, de verse 
rozemarijn, een snuf zout en 2 el water 
per persoon op hoog vuur aan de kook in 
een steelpan. Voeg de rozijnen toe en laat 
3 – 4 minuten zachtjes koken. Haal de pan van 
het vuur en zet opzij.

tTIP: Je hoeft de gember niet te schillen. 
Geen rasp in huis? Schil de gember dan wel en 
snijd hem vervolgens fijn.

PUREE STAMPEN
  Stamp de aardappelen met de overige 
roomboter en de mosterd tot een fijne 
puree. Roer er een scheutje melk door en 
breng op smaak met peper en zout.  Schep 
de helft van de bladpeterselie door de 
geglaceerde bospeen.  

SERVEREN
 Verdeel de aardappelpuree en de 
geglaceerde bospeen over de borden en leg 
er de gekonfijte eendenpoot op. Garneer 
de eendenpoot met de zoetzure rozijnen en 
bestrooi met de overige bladpeterselie. 
\

ttTIP: Voor een gelijkmatige garing is het 
belangrijk dat de wortels niet op elkaar liggen. 
Zo trekt de smaak van de siroop ook beter 
in de wortels. Is je pan niet breed genoeg? 
Gebruik dan twee pannen of voeg wat extra 
water toe. Het inkoken duurt dan wel langer.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon en verwarm de oven 

voor op 200 graden. Snijd het grootste deel 
van het groen van de bospeen en schil met 
een dunschiller. Rasp de gember fijnt. Snijd 
de verse bladpeterselie fijn en ris de blaadjes 
van de citroentijm. Pers de sinaasappel uit. 
Verdeel de penen naast elkaar over de bodem 
van een hapjespan met dekseltt.

BOSPEEN GLACEREN
Voeg de bouillon, gember, citroentijm 

en per persoon 1 tl van de suiker en 3 el van 
het sinaasappelsap aan de hapjespan toe 
en laat, afgedekt, 15 – 20 minuten zachtjes 
koken. Haal de deksel van de pan en kook het 
vocht in 5 – 10 minuten in tot een siroop. Breng 
op smaak met peper en zout en roer er 1/4 el 
roomboter per persoon door.

 EENDENPOOT BAKKEN
 Leg ondertussen de gekonfijte 
eendenpoot met het vel naar boven 
op een bakplaat met bakpapier. Bak in 
20 – 22 minuten bruin in de oven. Breng 
ondertussen ruim water aan de kook in een 
pan met deksel. Schil de aardappelen en snijd 
in grove stukken. Voeg ze toe aan de pan en 
kook in 12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en 
laat zonder deksel uitstomen. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bospeen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Verse citroentijm 
(takjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Perssinaasappel (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Veluwse gekonfijte 
eendenpoot f

1 2 3 4 5 6

Kruimige aardappelen 
(g)

250 500 750 1000 1250 1500    

Geel mosterdzaad (tl) 
10)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Verse rozemarijn (takje) 
23) f

1    1    1    1    2    2    

Rozijnen (g) 19) 22) 25) 25 50 75 100 125 150
Zelf toevoegen

Groentebouillon (ml) 50 100 150 200 250 300
Suiker (tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Roomboter (el) 21/2 5    71/2 10    121/2 15    
Wittewijnazijn (el) 1 2 3 4 5 6
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) 4786 / 1144 574 / 137
Vetten (g)  67 8
 Waarvan verzadigd (g)  36,8 4,4
Koolhydraten (g)  92 11
 Waarvan suikers (g)  45,4 5,4
Vezels (g)  12 1
Eiwit (g)  37 4
Zout (g)  1,3 0,2

ALLERGENEN

10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij  
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Dunschiller, fijne rasp, hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier, pan met deksel, steelpan en aardappelstamper. 
Laten we beginnen met het koken van de gekonfijte eendenpoot met rozijnen.



30 min. Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

g6

%

+ Veel handelingen

Knoflook en rozemarijn vormen een klassieke combinatie waarmee je allerlei gerechten op smaak 
kunt brengen: van aardappelen tot kruidenboter en van kip tot, zoals vandaag, rundvlees. Van alleen 
de geur van deze twee ingrediënten loopt het water je al in de mond. Ribeye wordt – zoals de naam al 
doet vermoeden – gesneden uit de rib van het rund. Het vlees is doorregen met vet en hoeft niet lang 
gebakken te worden.

RUNDERRIBEYE MET KNOFLOOK EN ROZEMARIJN 
MET AARDAPPELPUREE, HARICOTS VERTS EN SPEKJES

Ribeye is supermals. Het wordt gesneden 
uit een spier die door het rund nauwelijks 
wordt gebruikt. Hoe 'luier' de spier, des te 

zachter het vlees.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

RIBEYE

Verse rozemarijn f

Spekblokjes fHaricots verts f

Vastkokende 
aardappelen

Runderribeye f

KnoflookteenGezouten amandelen

Zongedroogde tomaten

Verse bieslook f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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RUNDERRIBEYE BAKKEN
 Wrijf de runderribeye in met peper en 
zout. Voeg de helft van de roomboter, de takjes 
rozemarijn en de geschilde knoflooktenen 
toe aan de koekenpan. Bak de runderribeye 
1 – 3 minuten per kant. Zorg dat je met een 
lepel constant de gesmolten boter over 
het vlees schept. Zo blijft de ribeye lekker 
mals. Haal de ribeye uit de pan en bewaar 
onder aluminiumfolie.

PUREE MAKEN
  Snijd de bieslook en de zongedroogde 
tomaten fijn. Stamp met een 
aardappelstamper de aardappelen tot een 
puree. Voeg de mosterd, overige roomboter en 
een scheutje melk toe om de puree smeuïg te 
maken. Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de haricots verts over de borden 
en garneer met de amandelen, zongedroogde 
tomaten en spekblokjes. Serveer met de 
aardappelpuree en garneer deze met de 
bieslook. Leg de runderribeye ernaast en 
schenk het overgebleven bakvet eroverheen.

AARDAPPELEN KOKEN
Haal de runderribeye uit de koelkast om 

op kamertemperatuur te laten komen. Was 
of schil de aardappelen en snijd in grove 
stukken. Zorg dat de aardappelen net onder 
water staan in een pan met deksel en kook de 
aardappelen in 14 – 18 minuten gaar. Giet af en 
laat zonder deksel uitstomen.

AMANDELEN BAKKEN
Hak ondertussen de amandelen grof. 

Verhit een koekenpan op middelhoog 
vuur en bak de amandelen, zonder olie, 
tot ze beginnen te kleuren. Haal uit de 
pan en bewaar apart. Haal de schil van de 
knoflooktenen, de knoflook laat je heel.

 KOKEN EN BAKKEN
 Verwijder de steelaanzet van de haricots 
verts. Breng een bodempje water aan de 
kook in een pan met deksel kook de haricots 
verts in 5 – 7 minuten beetgaar. Giet af en 
laat uitstomen zonder deksel. Verhit een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
spekblokjes in 5 – 7 minuten krokant. Haal uit 
de pan en bewaar apart.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Runderribeye (g) f 120    240    360    480    600    720    
Vastkokende 
aardappelen (g)

300    600    900    1200    1500    1800    

Gezouten amandelen 
(g) 5) 8) 22) 25) 

20    40    60    80    100    120    

Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Haricots verts (g) f 150    300    450    600    750    900    
Spekblokjes (g) f 25    50    75    100    125    150    
Verse rozemarijn 
(g) 23) f

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

Verse bieslook 
(g) 23) f

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

Zongedroogde tomaten 
(g)

20    40    60    80    100    120    

Zelf toevoegen
Roomboter  (el) 2    4    6    8    10    12    
Mosterd (tl) 1    2    3    4    5    6    
Melk scheutje
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4996 / 1194 687 / 164
Vetten (g)  70 10
 Waarvan verzadigd (g)  30,4 4,2
Koolhydraten (g)  77 11
 Waarvan suikers (g)  10,0 1,4
Vezels (g)  14 2
Eiwit (g)  56 8
Zout (g)  2,4 0,3

ALLERGENEN

5) Pinda's 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 22) (Andere) noten 23) Selderij  
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, koekenpan, aluminiumfolie en aardappelstamper. 
Laten we beginnen met het koken van de runderribeye met knoflook en rozemarijn.



Citroenmelisse f

Crème fraîche f

Halfvolle melk f

Vrije-uitloopei f

Friese reuze-
suikerbollen 

Gemalen kaneel 

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 15 – 20 min.4

- Supersimpel Wentelteefjes kunnen wat ons betreft altijd. Zin om 
uitgebreid te ontbijten? Daar is dit recept ook perfect 
voor! De crème fraîche en de citroenmelisse zorgen 
voor een frisse smaak, die deze stevige bollen goed 
kunnen gebruiken.

WENTELTEEFJES VAN 
SUIKERBOLLEN 
Met crème fraîche en citroenmelisse



LEKKER 
TOETJE

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

WEEK 43 | 2018

  #HelloFresh 

 

WENTELTEEFJES VAN SUIKERBOLLEN
BENODIGDHEDEN: 
Koekenpan, garde en bord.

1 Snijd de bovenkant en de onderkant van de Friese 
reuzebollen eraf t. Snijd de citroenmelisse in reepjes.

2Meng in een ondiep bord de suiker met de kaneel. 
Klop in een ander ondiep bord de melk met het ei met 

een garde. 

3 Verhit de boter in een koekenpan op middelhoog 
vuur. Wentel ondertussen de suikerbollen door het 

eimengsel en vervolgens door het suikermengsel. Leg de 
suikerbollen in de pan en bak ongeveer 4 minuten per kant, 
of tot ze stevig beginnen te worden.

4  Verdeel de wentelteefjes over de borden, serveer met 
de crème fraîche en garneer met de citroenmelisse.

tTIP: In dit gerecht snijd je de boven- en onderkant van 
de bol zodat deze de melk kan opnemen. De overige stukjes 
gebruik je in dit recept niet, maar je kunt ze uiteraard ook los 
meewentelen en bakken.

INGREDIËNTEN 2P 4P
Friese reuze-suikerbollen 
(st) 1) 3) 7) 13) 20) 22) 25)

2 4

Citroenmelisse (blaadjes) 23) f 6 12
Gemalen kaneel (tl) 3 6
Halfvolle melk (ml) 7) 15) 20) f 125 250
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2
Crème fraîche (el) 7) 15) 20) f 4 8

Zelf toevoegen
Kristalsuiker (el) 3 6
Roomboter (el) 1 2
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2469 / 590 983 / 235
Vetten (g) 24 10
 Waarvan verzadigd (g) 14,4 5,7
Koolhydraten (g) 78 31
 Waarvan suikers (g) 51,9 20,7
Vezels (g) 1 0
Eiwit (g) 13 5
Zout (g) 0,9 0,4

 
ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 13) Lupine
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20) Soja 22) Noten 
23) Selderij 25) Sesam



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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1
2
3

GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

-EXTRA-

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

1x

OMELET MET AVOCADO   
Met een bruin rozenbroodje

• Pitloze blauwe druiven

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8
Bruin rozenbroodje 
(st) 1) 17) 20) 21) 22) 25) 27)

2 4

Bieslook (takjes) 23) f 3 6

Avocado (st) 1 2

Zelf toevoegen

Melk Scheutje

Olijfolie 1 2

Peper & zout* Naar smaak

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2280 / 545 765 / 183
Vetten (g) 31 10
 Waarvan verzadigd (g) 5,9 2,0
Koolhydraten (g) 44 15
 Waarvan suikers (g) 3,0 1,0
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 21 7
Zout (g) 1,2 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/lactose 
22) Noten 23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine 

1 Verwarm de oven voor op 180 graden. Kluts in een kom de eieren met een scheutje 
melk, peper en zout. Snijd of knip de bieslook fijn en voeg toe aan het eimengsel.

2Bak de rozenbroodjes 8 min in de oven. 

3Halveer ondertussen de avocado, verwijder de pit en de schil en snijd in plakken. 

4 Verhit de olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur en bak 1 omelet 
per persoon.

5 Verdeel de omeletten over de borden en beleg met avocado. Serveer het broodje 
bij de omelet.

 OMELET MET 
AVOCADO   
Met een bruin rozenbroodje  
 
 
VOLLE YOGHURT MET 
APPEL   
Met cranberry-walnotenmix 
 
 
VOLKOREN 
CRACKERS   
Met kaas en pindakaas 



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

VOLKOREN CRACKERS   
Met kaas en pindakaas

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Appel (st) 2 4

Peer (st) 1 2

Volle yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 400 800
Cranberry-walnotenmix 
(g) 8) 19) 22) 25)

60 120

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1732 / 414 381 / 91
Vetten (g) 19 4
 Waarvan verzadigd (g) 5,7 1
Koolhydraten (g) 48 11
 Waarvan suikers (g) 39,1 9
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 11 2
Zout (g) 0,2 0

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 

22) (Andere) noten 25) Sesam

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Volkoren crackers (st) 1) 11) 21) 6 12

Belegen kaas (plakken) 7) f 2 4

Pindakaas (kuipje) 5) 22) 2 4

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1243 / 297 1775 / 424
Vetten (g) 18 26
 Waarvan verzadigd (g) 7,6 10,9
Koolhydraten (g) 17 24
 Waarvan suikers (g) 1,4 2,0
Vezels (g) 10 14
Eiwit (g) 14 20
Zout (g) 0,8 1,1

ALLERGENEN

1) Gluten 5) Pinda  7) Melk/lactose  11) Sesam 
Kan sporen bevatten van: 21) Melk/lactose 22) Noten 

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

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

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

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

VOLLE YOGHURT MET APPEL   
Met cranberry-walnotenmix

1Beleg 2 crackers met kaas en besmeer 
de overige cracker met pindakaas.

2 Verdeel de crackers over de borden. 



Mini-pitabroodjes met tonijnsalade Kruidige köfte in zoetpittige saus Risotto van orzo met paddenstoelen

Pompoen-pindasoep met ei

 Kipgyros met citroenquinoa  Zuid-Amerikaanse zwarte-bonenschotel  Lauwwarme Luikse salade  Pollo tonnato met zuurdesembrood  Geroosterde pompoen met 
schouderkarbonade

Gekruide tofu met gegrilde paksoi

HET MENU VAN VOLGENDE WEEK 
Week 44 - 27 t/m 31 oktober

Schelvisfilet met ontbijtspek en citroenrasp

Penne met linzen-bolognesesaus en feta Stoof van kippendij en spekjes

JOUW MENU

Bekijk in je online account 
welke recepten er in jouw 

volgende box zitten.

LIEVER ZELF KIEZEN?

1. Selecteer in je account de 
week en box waarvan je de 
recepten wilt kiezen.

2. Klik op 'Wijzig menu'.

3. Selecteer de recepten naar 
keuze en vergeet niet op te 
slaan!



NOG MEER GENIETEN MET HELLOFRESH 
Een lekker dessert, een goed ontbijt of een box vol vers fruit
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Gebakken appel met rozijnen en stroopwafelkruimels

Speltwafels met avocado

Panna cotta karamel

Volkoren ricottapannenkoekjes Bulgaarse yoghurt

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Met LINDA.tv gingen wij op bezoek bij gezinnen 
die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het 
koken. Kijk deze week mee in de keuken van 
Lynn en haar drie kinderen.

Bekijk de nieuwe Hello Chef vanaf  
20 oktober op LINDA.tv!

EEN KIJKJE IN 
DE KEUKEN VAN...

Log online in en klik onderaan het weekmenu op 
de Fruitbox om te zien wat er die week in zit.


