
Orzo

Citroen fSpekblokjes f

KnoflookteenUi

Courgette fVenkel f

Gedroogde tijm

Victoriabaarsfilet f

Zin in risotto, maar weinig tijd? Deze snelle variant maak je van orzo. Dit is geen rijst, maar een 
pastasoort. Orzo hee�  minder tijd nodig om te garen, maar hee�  wel het smeuïge dat je van 
risotto gewend bent. De victoriabaarsfilet hee�  een fijne, zachte smaak en vormt een mooie 
combinatie met de romige, zoute en zure smaken in dit gerecht.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen

* L

§

Risott o van orzo met victoriabaarsfilet
met spekjes, citroen en tijm

Familyb35 min.7
Totaal voor 2 personen:



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 46 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Venkel (st) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Courgette (st)f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Spekblokjes (g) f 20    40    60    80    100    120    
Citroen (st) f  1/2  3/4 1    1    13/4 13/4
Orzo (g) 1) 85    170    250    335    420    505    
Victoriabaarsfilet (st)  
4) f

1    2    3    4    5    6    

Gedroogde tijm (tl) 1    2    3    4    5    6    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 200    400    600    800    1000    1200    
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2784 / 666 396 / 95 
Vet totaal (g) 23 3
 Waarvan verzadigd (g) 12,3 1,8
Koolhydraten (g) 74 11
 Waarvan suikers (g) 13,6 1,9
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 38 5
Zout (g) 3,0 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 4) Vis

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel en keukenpapier.
Laten we beginnen met het koken van de risotto van orzo met victoriabaarsfi let.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui en pers 

de knoflook of snijd fijn. Snijd de venkel in 
kwarten, verwijder de harde kern en snijd de 
venkel in dunne reepjes. Snijd de courgette in 
dunne halve maantjes t.

tTIP: Tijd genoeg? Schaaf dan de courgette 
in linten en bak ze mee met de victoriabaars. 
Dat staat extra mooi!

SPEKJES BAKKEN
Verhit een hapjespan met deksel, 

zonder olie, op middelhoog vuur en bak de 
spekblokjes in 3 – 5 minuten knapperig. Haal 
uit de pan en bewaar apart. Laat het bakvet in 
de pan.

 CITROEN SNIJDEN
 Snijd ondertussen de citroen in schijfjes.

ORZO KOKEN
 Verhit per persoon 1/2 el roomboter 
in de hapjespan met bakvet en bak de ui, 
knoflook, venkel en courgette 3 – 4 minuten 
op middelhoog vuur. Voeg de orzo toe, 
bak 1 minuut en schenk dan de bouillon er 
voorzichtig bij. Breng aan de kook en kook de 
orzo, afgedekt, in 10 – 12 minuten gaar op laag 
vuur. Schep regelmatig om. Voeg de laatste 
5 minuten ook de spekblokjes toe. Breng op 
smaak met peper en zout.

VIS BAKKEN
 Dep de victoriabaarsfilet droog met 
keukenpapier en bestrooi met de gedroogde 
tijm, peper en zout. Verhit de overige 
roomboter in een koekenpan op middelhoog 
vuur en bak de victoriabaarsfilet 
3 – 4 minuten op één zijde. Verlaag het vuur en 
bak nog 1 – 2 minuten op de andere zijde.

SERVEREN
 Verdeel de orzo over de borden en 
besprenkel naar smaak met extra vierge 
olijfolie. Knijp een schijfje citroen per 
persoon uit boven de orzo. Leg de gebakken 
victoriabaarsfilet erop en garneer met de 
overige schijfjes citroen.



Half-om-halfgehakt met 
Italiaanse kruiden f

 Spekblokjes fKnoflookteen

PastinaakVastkokende 
aardappelen

Rode uiAppel

Spinazie 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 vormt hij een heerlijke combinatie met de zoute spekjes en 
de zoetzure appel.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

SPINAZIE-GEHAKTPOTJE MET PASTINAAK
met zelfgemaakte appelmoes en spekjes

Quick & Easy 
Discovery
Veggie
Family
Calorie-focus
Original
Original - 5 maaltijden

Totaal voor 2 personen:
35 min.7

See 'KEYBOARD LAYOUT' document for icon-font 



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 46 | 2019

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

Pastinaak (g) 100 150 200 250 300 350
Appel (st) 1    2    3    4    5    6    
Rode ui (st) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Spekblokjes (g) f 20 40 60 80 100 120
Half-om-halfgehakt met 
Italiaanse kruiden (g) f

100    200    300    400    500    600    

Spinazie (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Zelf toevoegen

Olijfolie (el) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Honing (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) 3625 / 867 443 / 106
Vet totaal (g) 35 4
 Waarvan verzadigd (g) 11,5 1,4
Koolhydraten (g) 94 11
 Waarvan suikers (g) 30,1 3,7
Vezels (g) 16 2
Eiwit (g) 36 4
Zout (g) 1,0 0,1

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

RWEETJE: Wist je dat pastinaak en spinazie 
rijk zijn aan foliumzuur? Foliumzuur, beter 
bekend als vitamine B11, is belangrijk voor een 
fit en energiek gevoel. 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, dunschiller, steelpan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de spinazie-gehaktpotje met pastinaak.

AARDAPPELEN KOKEN
Schil of was de aardappelen grondig en 

snijd in kwarten. Zorg dat de aardappelen 
net onder water staan in een pan met deksel, 
breng afgedekt aan de kook en laat 15 minuten 
zachtjes kokent. Giet daarna af.

PASTINAAK SNIJDEN
Schil ondertussen de pastinaak met 

een dunschiller en snijd in blokjes van 1 cm. 
Kook de pastinaak na 5 minuten mee met 
de aardappelen. 

 APPELMOES MAKEN
 Schil ondertussen de appel, verwijder het 
klokhuis en snijd in blokjes. Meng de appel 
met de honing en 3 el water per persoon in 
de steelpan met deksel. Breng afgedekt aan 
de kook en laat 8 – 10 minuten op laag vuur 
koken. Haal de pan daarna van het vuur. Roer 
de appel en prak grof met een vork. Bewaar 
de appelmoes tot gebruik met het deksel op 
de pantt.

BAKKEN
 Snipper ondertussen de rode ui en pers 
of snijd de knoflook fijn. Verhit de olijfolie 
in een wok of hapjespan en fruit de ui en 
knoflook 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg 
de spekblokjes toe en bak 4 – 5 minuten. Voeg 
het gehakt toe en bak in 3 minuten los.

MENGEN
 Voeg vervolgens de aardappelen en 
pastinaak toe aan de wok of hapjespan met 
gehakt en bak nog 5 minuten op middelhoog 
vuur. Scheur ten slotte de spinazie, eventueel 
in delen, klein boven de wok of hapjespan en 
laat al roerend slinken op middelhoog vuur. 
Breng op smaak met peper en zout. 

ttTIP: Ben je fan van deze snelle 
bereidingswijze van appelmoes? Je kunt op 
dezelfde manier ook perenmoes maken!

SERVEREN
 Verdeel het spinazie-gehaktpotje over de 
borden en serveer met de appelmoes.

tTIP: Maak je dit gerecht voor meer 
mensen? Begin dan met het snijden van de 
pastinaak voordat je de aardappelen opzet, 
zodat je op tijd klaar bent om de pastinaak 
mee te koken.



Wit platbrood

PaprikapoederPassata

Champignons fKnoflookteen 

Buffelmozzarella fGele paprika f

Geraspte belegen kaas f ( tl)

Gedroogde oregano

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

Supersimpel Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen

- L

%

Italiaanse platbroodpizza's met buffelmozzarella 
met champignons en gele paprika 

Veggiev
Totaal voor 2 personen:
25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

 

WEEK 46 | 2019

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

65 125 190 250 315 375

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

25 50 75 100 125 150

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

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3056 / 731 590 /  141 
Vet totaal (g) 29 6
 Waarvan verzadigd (g) 15,3 3,0
Koolhydraten (g) 84 16
 Waarvan suikers (g) 9,3 1,8
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 32 6
Zout (g) 1,5 0,3

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose

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

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers 

de knoflook of snijd fijn. 

SNIJDEN EN SCHEUREN
Snijd de champignons in dunne plakken 

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

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

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

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

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

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



Basmatirijst

Gemalen kurkumaVerse koriander f

UiKnoflookteen

Wortel fRode paprika f

Garnalen fLeccino olijven

Tomatenpuree

Dit recept is geïnspireerd op paella, een rijstgerecht dat zijn oorsprong vindt in Valencia, waar 
het vooral met konijn en kip wordt gegeten. Traditioneel wordt paella boven een vuur van hout 
van de sinaasappelboom gebakken. Deze variant met garnalen en olijven maak je gewoon in de 
oven – snel, makkelijk én supersmaakvol!

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Spaanse rijstschotel met garnalen 
met olijven en koriander

Totaal voor 2 personen:
40 min.8



BEGIN 
GOED

1�–�6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

WEEK 46 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Wortel (g) f 100    200    300    400    500    600    
Verse koriander (g) f 21/2  5    71/2    10    121/2  15    
Gemalen kurkuma (tl) 1    2    3    4    5    6    
Basmatirijst (g) 85    170    250    335    420    505    
Tomatenpuree (kuipje)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Leccino olijven (g) 15    30    45    60    75    90    
Garnalen (g) 2) f 90    180 270 360 450 540

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 375    750    1125    1500    1875    2250    
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2690 / 643 318 / 76 
Vet totaal (g) 20 2
 Waarvan verzadigd (g) 3,4 0,4
Koolhydraten (g) 87 10
 Waarvan suikers (g) 16,1 1,9
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 25 3
Zout (g) 5,5 0,7

ALLERGENEN

2) Schaaldieren

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan 
200 g groente per persoon bevat? Daarnaast 
bevat dit gerecht weinig verzadigde vetten en is 
het door de paprika rijk aan vitamine C.

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan, ovenschaal, keukenpapier, aluminiumfolie en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Spaanse rijstschotel met garnalen.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Pers de knoflook of snijd 
fijn en snipper de ui.

GROENTEN SNIJDEN
Snijd de rode paprika in smalle repen en 

snijd de wortel in dunne halve plakken. Snijd 
de koriander fijn.  

 GROENTEN BAKKEN
 Verhit de hel�  van de olijfolie in een 
wok of hapjespan en fruit de knoflook en de 
ui 2 minuten op middellaag vuur. Voeg de 
paprika, wortel en kurkuma toe en roerbak 
nog 4 – 6 minuten t.

tTIP: Heb je chorizo of andere pittige worst 
in huis? Bak deze dan mee bij stap 3 voor een 
lekkere twist.

IN DE OVEN
 Voeg de rijst, bouillon en tomatenpuree 
toe aan de wok of hapjespan, breng aan de 
kook en laat 3 – 4 minuten zachtjes koken. 
Breng op smaak met peper en zout. Schenk 
het mengsel in een ovenschaal en dek goed 
af met aluminiumfolie tt. Bak de schotel 
25 minuten in de oven. Vind je de schotel 
nog te smeuïg, bak dan nog 5 minuten 
zonder aluminiumfolie. 

GARNALEN BEREIDEN
 Snijd ondertussen de olijven. Dep de 
garnalen droog met keukenpapier. Verhit 
vlak voor serveren de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
garnalen 3 – 4 minuten, keer tussendoor om.

ttTIP: Zorg ervoor dat je de schotel goed 
afdekt, zodat het vocht in de rijst trekt en niet 
verdampt – anders wordt de rijst hard.

SERVEREN
 Verdeel de garnalen over de ovenschaal 
en garneer met de olijven en de koriander. 
Schep op aan tafel (pas op, de schaal is heet!).



Spinazie f

Italiaans gekruid 
kipgehakt f

Pasta

KnoflookteenUi

Venkel fRode peper f

Geraspte belegen 
kaas f

Crème  fraîche f

Met dit pastagerecht krijg je lekker veel groente binnen – zelfs meer dan de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid van 250 gram. Het gehakt hebben we vast voor je gekruid, voor extra 
veel smaak. De pasta is romig, maar toch fris dankzij de lichte anijssmaak van de venkel. Je 
geeft het geheel wat pit met rode peper – vergeet niet te kijken hoeveel peper je nodig hebt voor 
het aantal personen waarvoor jij kookt.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

ROMIGE PASTA MET GEKRUID KIPGEHAKT 
met venkel, spinazie en belegen kaas

Totaal voor 2 personen:
25 min.5

Quick & Easyr

Familyb



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 46 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Venkel (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pasta (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Italiaans gekruid 
kipgehakt (g) f

100 200 300 400 500 600

Spinazie (g) 23) f 50    100 150 200 250 300
Crème fraîche 
(g) 7) f

50    100 150 200 250 300

Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

12 25 37 50 62 75

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

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3330 / 796 675 / 161 
Vet totaal (g) 36 7
 Waarvan verzadigd (g) 15,7 3,2
Koolhydraten (g) 76 15
 Waarvan suikers (g) 11,1 2,5
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 38 8
Zout (g) 0,6 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de romige pasta met gekruid kipgehakt.

KNOFLOOK EN UI SNIJDEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de pasta. Snipper de ui en pers de 
knoflook of snijd fijn. 

PEPER EN VENKEL SNIJDEN
Verwijder de zaadlijsten van de rode 

peper en snijd de rode peper fijn t. Halveer 
de venkel, snijd in kwarten en verwijder de 
harde kern. Snijd de venkel in kleine blokjes.

tTIP: De zaadlijsten en zaadjes zijn het 
pittigste deel van de peper, daarom verwijder 
je ze hier. Houd je juist van pittig? Laat de 
zaadlijsten dan zitten.

PASTA KOKEN
Kook de pasta, afgedekt, 10 – 12 minuten 

in de pan met deksel en giet daarna af. Laat 
zonder deksel uitstomen. 

BAKKEN
Verhit ondertussen de olijfolie in een wok 

of hapjespan met deksel en bak het kipgehakt 
in 3 minuten los op middelhoog vuur. Voeg 
de ui, knoflook en rode peper toe en bak 
2 minuten mee. Voeg de venkel en 1 el water 
per persoon toe, bestrooi met peper en zout 
en bak, afgedekt, 5 minuten. 

SAUS MAKEN
Zet het vuur laag en scheur de spinazie, 

eventueel in delen, klein boven de wok of 
hapjespan en laat al roerend slinken. Voeg 
de crème fraîche en de helft van de belegen 
kaas toe en roer goed door. Voeg de pasta toe, 
breng verder op smaak met peper en zout en 
verhit nog 1 minuut.

SERVEREN
Verdeel de pasta over de borden. Garneer 

met de overige belegen kaas.



Pompoenpitten

Kurkumabroodje Rode paprika f

KnoflookteenUi

Kruimige aardappelen Zoete aardappel

Crème fraîche f

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 – zoete aardappel en paprika – zijn twee echte vitaminebommen. In paprika 
zit per gram zelfs meer vitamine C dan in sinaasappelen!

Gemakkelijk Family

Eet binnen 5 dagen

* b

%

Maaltijdsoep met zoete aardappel en paprika 
met een kurkumabroodje en crème fraîche

VeggieV
Totaal voor 2 personen:
35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

 

WEEK 46 | 2019

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
Kruimige aardappelen 
(g) 50 100 150 200 250 300

Zoete aardappelen (g) 150 300 450 600 750 900
Rode paprika (st) f 1    2 3    4 5    6
Kurkumabroodje (st) 
1) 17) 20) 21) 22) 25) 1 2 3 4 5 6

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

Crème fraîche (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Zelf toevoegen

Groentebouillon (ml) 400 800 1200 1600 2000 2400
Roomboter (el)  1/2 1 1 11/2 2 21/2 
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2908 / 695 310 / 74 
Vet totaal (g) 26 3
 Waarvan verzadigd (g) 11,6 1,2
Koolhydraten (g) 91 10
 Waarvan suikers (g) 20,4 2,2
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 19 2
Zout (g) 5,5 0,6

ALLERGENEN

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

NTIP:  Let jij op je zoutinname? Vervang dan 
de helft van de bouillon door kokend water of 
kies voor natriumarme bouillon.

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

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Verwarm de oven 

voor op 200 graden. Snipper de ui en pers de 
knoflook of snijd fijn. Schil zowel de gewone 
aardappel als de zoete aardappel 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 
gewone aardappel, de zoete aardappel 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.



Volle yoghurt f

KnoflookMunt, oregano en 
peterselie f

Rode uiVastkokende 
aardappelen

Rode puntpaprika fTomaat f

Feta fVrije-uitloopei f

Komkommer f

Dit veggie-recept is een variant op een bekende klassieker uit de Griekse keuken: moussaka. Het 
zit, zoals je van het originele recept gewend bent, boordevol groenten én je zet het met gemak 
op tafel. Jij kookt de aardappelen en snijdt de groenten, de oven doet de rest. Door halverwege 
de oventijd ei en feta toe te voegen wordt het lekker smeuïg.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Ovenschotel met groenten, ei en feta 
met een frisse komkommersalade en verse kruiden

VeggieV9
Totaal voor 2 personen:
45 min.
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen. 

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

Rode ui (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Tomaat (st) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Rode puntpaprika 
(st) f

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

Munt, oregano en  
peterselie (g) f

10 15 20 20 35 35

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Volle yoghurt (g) 
7) 19) 22) f

50 100 150 200 250 300

Komkommer (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4 6 8 10 12
Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte wijnazijn (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) 3205 / 766 392 / 94
Vet totaal (g) 46 6
 Waarvan verzadigd (g) 14,8 1,8
Koolhydraten (g) 53 7
 Waarvan suikers (g) 13,2 1,6
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 30 4
Zout (g) 2,4 0,3

ALLERGENEN

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

�

RWEETJE: Wist je dat te veel mensen te 
weinig vitamine D binnenkrijgen? Deze
vitamine versterkt het imuumsysteem en is
bovendien nodig voor de opname van calcium.
Je vindt vitamine D onder andere in eieren – 
met dit gerecht zit jij dus goed!

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, ovenschaal, kleine kom en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de ovenschotel met groenten, ei en feta.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Breng ruim water met een flinke snuf zout 
aan de kook in een pan met deksel voor 
de aardappelen. Was ondertussen de 
aardappelen grondig en snijd in kleine 
stukken van 2 cm. Kook de aardappelen, 
afgedekt, 8 – 10 minuten. Giet af en laat zonder 
deksel uitstomen.

SNIJDEN
Halveer de ui en snijd in halve ringen. 

Snijd de tomaat in kwarten. Verwijder de 
zaadlijsten van de paprika en snijd de paprika 
in reepjes. Ris de blaadjes oregano van de 
takjes en snijd grof. Pers de knoflook of snijd 
fijn en houd de helft apart. 

 GROENTEN BEREIDEN
 Meng in een ovenschaal de ui, tomaat, de 
helft van de knoflook, de paprika en oregano 
met 1 el olijfolie per persoon en breng op 
smaak met peper en zout t. Bak de groenten 
10 – 15 minuten in de oven. Meng in een kleine 
kom de overige knoflook en de volle yoghurt 
met peper en zout.

tTIP: Kook je voor meer dan 2 personen? 
Gebruik dan een extra ovenschaal.

SALADE MAKEN
 Halveer de komkommer in de lengte. 
Verwijder de zaadlijsten met een theelepel 
en snijd de komkommer vervolgens in halve 
maantjes. Ris de muntblaadjes van de takjes 
en snijd ze fijn. Meng in een saladekom 1/2 el 
witte wijnazijn per persoon en 1/2 el extra vierge 
olijfolie per persoon met peper en zout tot 
een dressing. Meng de komkommer en munt 
met de dressing in de saladekom. Snijd de 
peterselie fijn.

AARDAPPELEN TOEVOEGEN
 Voeg vervolgens de aardappelen toe 
aan de groenten in de ovenschaal en meng 
goed. Breek per persoon 2 eieren boven de 
groenten en aardappelen. Verkruimel de feta 
erover en zet nog 10 –15 minuten in de oven.

SERVEREN
 Verdeel de groenten, aardappelen 
en eieren over de borden. Garneer met de 
peterselie. Verdeel de yoghurtsaus erover. 
Serveer de komkommersalade erbij.



Gemalen citroengras

KokosmelkWitte langgraanrijst

Rode peper fKnoflookteen

Komkommer fWortel f

Rendangf

Wie in Indonesië op vakantie is geweest heeft het vast al eens gegeten: rendang. Een 
Indonesisch stoofpotje met rundvlees dat traditioneel werd geserveerd bij speciale 
gelegenheden, zoals een huwelijk. Tegenwoordig zie je het in veel 'warungs' – kleine restaurants 
– op het menu. (N)iets te vieren? Wat ons betreft is dit gerecht altijd een goed idee. Laat je ons 
weten of het in de smaak valt?

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

RENDANG MET KOKOSRIJST 
met zoetzure komkommer-wortelsalade

7
Totaal voor 2 personen:
35 min.
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Wortel (g) f 50 100 150 200 250 300
Komkommer (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte langgraanrijst (g) 85 170 250 335 420 505
Kokosmelk (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Gemalen citroengras 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Rendang (g) 7) f 120 240 360 480 600 720

Zelf toevoegen
Runderbouillonblokje 
(st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Wittewijnazijn (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie (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) 3096 / 740 599 / 143 
Vet totaal (g) 31 6
 Waarvan verzadigd (g) 19,9 3,9
Koolhydraten (g) 86 17
 Waarvan suikers (g) 11,5 2,2
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 28 5
Zout (g) 2,3 0,5

ALLERGENEN

7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, hapjespan met deksel, dunschiller of kaasschaaf en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de rendang met kokosrijst.

SMAAKMAKERS SNIJDEN
Breng 300 ml water per persoon aan de 

kook in een pan met deksel voor de rijst en 
voeg een 1/4 runderbouillonblokje per persoon 
toe. Pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder de 
zaadlijsten van de rode peper en snijd fijn.

SALADE MAKEN
Schaaf met een dunschiller of kaasschaaf 

linten van de wortel en de komkommer. 
Maak in een saladekom een dressing van de 
witte wijnazijn en de suiker. Meng de wortel, 
de komkommer en de helft van de rode peper 
met de dressing. Schep af en toe om, zodat de 
dressing goed intrekt.

 RIJST KOKEN
 Kook de rijst, afgedekt, 10 – 12 minuten 
in de pan met de bouillon. Giet daarna af als 
dat nodig is en laat zonder deksel uitstomen. 
Meng de rijst daarna met 2 el kokosmelk 
per persoon en breng op smaak met peper 
en zout. 

RENDANG VOORBEREIDEN
 Verhit ondertussen 1/4 el zonnebloemolie 
per persoon in een hapjespan met deksel 
op middelhoog vuur. Bak de knoflook, de 
rest van de rode peper en het citroengras 
1 – 2 minuten.

RENDANG AFMAKEN
 Voeg de rendang en bijna alle kokosmelk 
(houd 2 el kokosmelk per persoon over voor 
de rijst, zie stap 3) toe aan de hapjespan en 
roer goed door. Zet het vuur laag en laat het 
geheel 10 – 12 minuten zachtjes koken met het 
deksel op de pan.

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de borden en 
schep de rendang erop. Serveer de zoetzure 
komkommer-wortelsalade ernaast.



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

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy Totaal voor 2 personen:
20 min.4

Danablu f

Vrije-uitloopei fZuurdesembroodje

Verse bladpeterselie fKnoflookteen

Wortel & rode kool fPortobello f

BROODJE OMELET MET PITTIGE BLAUWE KAAS  
met gebakken portobello en coleslaw
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 
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3 OMELET EN PORTOBELLO BAKKEN 
• Verhit de helft van de roomboter in een koekenpan op 

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

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

• Verkruimel de danablu boven de omelet.  

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

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

tTIP: Het omdraaien van de omelet is niet nodig – hij is klaar 
zodra de bovenkant gestold is.

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

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

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

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

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

bladpeterselie, peper en zout door.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

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

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Wittewijnazijn (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mosterd (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Honing (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3826 / 915 747 / 179 
Vetten (g) 54 11
 Waarvan verzadigd (g) 19,4 3,8
Koolhydraten (g) 69 13
 Waarvan suikers (g) 4,5 0,9
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 34 7
Zout (g) 2,4 0,5

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij

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



Totaal voor 2 personen:

 Verse munt f

 Volkoren couscous Rode currypasta f

 Ui  Sperziebonen f

 Kokosmelk Kippendijstukjes f

 Magere yoghurt f

Met dit gerecht maak je een culinaire reis van India naar het Midden-Oosten. De specialiteiten 
van deze twee keukens, curry en couscous, vormen een verrassend succesvolle combinatie. Je 
hoeft niet lang in de keuken te staan – zo houd je meer tijd over voor andere dingen!Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

CURRY MET KIP EN SPERZIEBONEN 
met couscous en munt 

Quick & easyr
Totaal voor 2 personen:
20 min.4
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3 COUSCOUS WELLEN 
• Doe de couscous in een kom en voeg de bouillon toe. Laat, 

afgedekt, 10 minuten staan en roer daarna los met een vork.
• Snijd de blaadjes verse munt grof. 

4 SERVEREN 
• Verdeel de couscous over borden. Schep de curry over 

de couscous. Garneer met de munt en de yoghurt. Breng 
eventueel verder op smaak met de extra vierge olijfolie.

1 VOORBEREIDEN
• Bereid de bouillon voor de couscous.
• Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen en snijd de 

sperziebonen in 3 gelijke stukken.
• Snijd de ui in dunne halve ringen.

2 CURRY KOKEN
• Verhit olijfolie in een wok of hapjespan met deksel op 

hoog vuur. Roerbak de kippendijstukjes samen met de 
sperziebonen en ui 3 – 4 minuten.

• Voeg 60 ml kokosmelk per persoon en de currypasta toe 
aan de wok of hapjespan. Roer goed door en draai het vuur 
middelhoog. Laat de curry, afgedekt, 6 – 10 minuten koken, 
of totdat de sperziebonen beetgaar zijn.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Sperziebonen (g) f 150 300 450 600 750 900
Ui  (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kippendijstukjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Kokosmelk (ml) 26) 60 125 180 250 305 375
Rode currypasta 
(g) 1) 6) 7) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Volkoren couscous (g) 1) 60 120 180 240 300 360
Verse munt (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Magere yoghurt 
(el) 7) 19) 22)  f

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 110 220 330 440 550 660
Olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2780 / 665 469 / 112
Vetten (g) 31 5
 Waarvan verzadigd (g) 14, 4 2,4
Koolhydraten (g) 59 10
 Waarvan suikers (g) 7,9 1,3
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 33 6
Zout (g) 1,6 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: Wok of hapjespan met deksel en kom.
Laten we beginnen met het koken van de curry met kip en sperziebonen.



Totaal voor 2 personen:
45 min.

Eet binnen 3 dagen
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* Gemakkelijk

Waan je in een Franse bistro met deze steak frites met dragon-kervelmayonaise. Deze kruiden vind 
je ook terug in een bearnaisesaus, maar een mayonaise staat een stuk sneller op tafel. Biefstuk is 
niet moeilijk te bereiden, als je eenmaal weet hoe het moet. Belangrijk is dat je het vlees goed op 
kamertemperatuur laat komen. Voor de perfecte biefstuk lees je onze tips onderaan dit recept en 
neem je een kijkje op onze blog!

STEAK FRITES MET DRAGONMAYONAISE 
MET GEPOFTE CHERRYTOMAATJES EN GROENE SALADE

Kappertjes en gesneden 
augurken f

Bosui fVerse dragon en kervel f

Vastkokende 
aardappelen

Kogelbiefstuk f

Botersla fRode cherrytomaten f

Mayonaise f
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contact op via de website of via onze social-mediakanalen. 

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

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

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

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

FRIETEN BAKKEN
Haal de biefstuk uit de koelkast zodat 

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

CHERRYTOMATEN POFFEN
Meng ondertussen in een ovenschaal de 

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

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

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

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

250 500 750 1000 1250 1500

Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

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

5 10 15 20 25 30

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

25 50 75 100 125 150    

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

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12
Extra vierge olijfolie (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Rodewijnazijn (el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Honing (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Mosterd (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3975 / 950 575 / 138 
Vetten (g) 58 8
 Waarvan verzadigd (g) 8,1 1,2
Koolhydraten (g) 58 8
 Waarvan suikers (g) 7,3 1,1
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 43 6
Zout (g) 1,3 0,2

ALLERGENEN

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

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



Totaal voor 2 personen:
40 min.

Eet binnen 5 dagen
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+ Veel handelingen

Salade caprese: simpel, maar oh zo lekker – niet voor niets een echte klassieker! Met rijpe tomaten, 
smaakvolle buffelmozzarella, vers basilicum en goede olijfolie maak je in een handomdraai een 
heerlijke salade. Hoe beter de kwaliteit van de ingrediënten, hoe lekkerder de caprese. Voor de kip 
maak je zelf een notenkorstje van walnoot, hazelnoot en knoflook.

KIPFILET MET NOTENKORST 
MET SALADE CAPRESE EN VERSE PAPPARDELLE

Mini-romatomaten f

Pruimtomaat fVerse pappardelle f

Geroosterde 
hazelnoten

Walnoten

Kipfilet fKnoflookteen

 Semi gedroogde 
tomaten f

Olijven & kappertjes fVers basilicum f

Buffelmozzarella f
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CAPRESE MAKEN
 Snijd ondertussen de pruimtomaat en 
mini-romatomaten in plakken en scheur de 
buffelmozzarella in grove stukken. Meng in 
een kom de zwarte balsamicoazijn met de 
helft van de extra vierge olijfolie, peper en 
zout. Snijd de blaadjes basilicum grof. Leg 
de plakken tomaat op een serveerschaal en 
verdeel de mozzarella erover. Besprenkel de 
salade caprese met de dressing en bestrooi 
met het basilicum.

PASTA AFMAKEN
  Hak de olijven en de kappertjes grof. 
Snijd de semi gedroogde tomaten in stukjes. 
Schep de kipfilet uit de ovenschaal en meng 
de pappardelle met het overgebleven bakvet 
en de losgelaten nootjes in de ovenschaal. 
Schep vervolgens de semi gedroogde 
tomaten, de olijven en kappertjes door 
de pappardelle en breng op smaak met de 
overige extra vierge olijfolie, peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de pappardelle over de borden 
en leg de kipfilet erop. Serveer met de 
salade caprese.

ttTIP: De pasta is bestrooid met een laagje 
bloem, zodat de linten niet aan elkaar plakken. 
Je hoeft de pasta niet te spoelen voor je hem 
kookt, de bloem blijft achter bij het afgieten.

NOTENBOTER MAKEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Haal de roomboter uit de koelkast en laat 
op kamertemperatuur komen t. Hak de 
walnoten en de hazelnoten fijn en pers de 
knoflook of snijd fijn. Meng in een kleine kom 
met een vork de roomboter met de knoflook 
en de noten en breng op smaak met peper 
en zout.

KIP BAKKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan 

op middelhoog vuur. Bak de kipfilet in 
4 – 6 minuten rondom bruin. Hij hoeft 
nog niet gaar te zijn. Kook ondertussen 
ruim water in een pan met deksel voor de 
verse pappardellett.

tTIP: Haal indien mogelijk de boter een uur 
voor je begint met koken uit de koelkast, dan 
kun je hem makkelijker mengen.

 KIP IN DE OVEN
 Leg ondertussen de kipfilet inclusief 
bakvet in een ovenschaal en besmeer de 
bovenkant van de filet met het grootste deel 
van de notenboter. Schep de rest van de 
notenboter bij het bakvet in de ovenschaal en 
bak de kipfilets 6 – 8 minuten in de oven. Kook 
de verse pappardelle 4 – 6 minuten gaar. Giet 
daarna af en laat zonder deksel uistomen.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Walnoten (g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60
Geroosterde 
hazelnoten 
(g) 8) 19) 25)

10 20 30 40 50 60

Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kipfilet (st) f 1 2 3 4 5 6
Verse pappardelle 
(g) 1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Pruimtomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Mini-romatomaten 
(g) f

60 125 185 250 310 375

Buffelmozzarella 
(bol) 7) f

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

Vers basilicum (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Olijven & kappertjes 
(g) f

15 30 45 60 75 90

Semi gedroogde 
tomaten (g) f

15 30 45 60 75 90

Zelf toevoegen
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el) 1 11/2 2 21/2 31/2 4    
Zwarte balsamicoazijn 
(tl)

1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie (el) 1 11/2 2 21/2 31/2 4    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4646 / 1111 837 / 200 
Vetten (g) 63 11
 Waarvan verzadigd (g) 18,6 3,4
Koolhydraten (g) 77 14
 Waarvan suikers (g) 8,1 1,5
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 57 10
Zout (g) 1,3 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Kleine kom, ovenschaal, pan met deksel, een kom, een serveerschaal en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de kipfilet met notenkorst.



Wortel f

Slagroom fKipfilet f

SjalotKrieltjes

Champignons fKnoflookteen

Mesclun f

Tomaat f

De scharrelkip in jouw box komt rechtstreeks van de boerderij van Gerard. Dag in dag uit zorgt 
hij met liefde en passie voor zijn kippen. De romige champignonsaus die de kip extra smaak 
geeft, maak je zelf met paddenstoelenbouillon. Een recept om je vingers bij af te likken!Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

KIPFILET IN CHAMPIGNONROOMSAUS 
met krieltjes en rauwkostsalade

8
Totaal voor 2 personen:
40 min.
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 200 400 600 800 1000 1200
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Champignons (g) f 60 125 180 250 305 375
Kipfilet (st) f 1 2 3 4 5 6
Slagroom (ml) 7) f 100 200 300 400 500 600
Wortel (g) f 50 100 150 200 250 300
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Mesclun (g) 23) f 15 30 45 60 75 90

Zelf toevoegen
Paddenstoelenbouillon 
(ml) 75 150 225 300 375 450

Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Rodewijnazijn (el) 11/4 21/2  3/4 5    61/4 71/2
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mosterd (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) 3818 / 913 479 / 115 
Vet totaal (g) 63 8
 Waarvan verzadigd (g) 29,6 3,7
Koolhydraten (g) 51 6
 Waarvan suikers (g) 11,5 1,4
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 32 4
Zout (g) 1,3 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Een saladekom, rasp, hapjespan met deksel, en een bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de kipfilet in champignonroomsaus.

KRIELTJES ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Bereid de paddenstoelenbouillon. Was 
de krieltjes en halveer ze, snijd de grote 
krieltjes in kwarten. Meng de krieltjes op 
een bakplaat met bakpapier met 1/2 el olijfolie 
per persoon, peper en zout. Bak de krieltjes 
in 25 – 30 minuten krokant in de oven. Schep 
halverwege om. Snipper de sjalot en pers de 
knoflook of snijd fijn. Snijd de champignons 
in plakjes. 

BAKKEN
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een 

hapjespan met deksel op middelhoog vuur. 
Wrijf de kipfilet in met peper en zout. Bak 
de kipfilet 2 – 3 minuten per kant, haal uit 
de pan en bewaar apart. Voeg opnieuw 1/2 el 
roomboter per persoon toe aan de hapjespan. 
Fruit de knoflook en de helft van de sjalot 
1 – 2 minuten. Voeg de plakjes champignon 
toe aan de hapjespan en bak 4 – 6 minuten. 

 SAUS MAKEN
 Blus de champignons, knoflook en 
sjalot af met 1 el rodewijnazijn per persoon en 
de paddenstoelenbouillon. Voeg de slagroom 
toe, roer door en breng op smaak met 
peper en zout. Laat de champignonsaus in 
5 minuten inkoken. Voeg dan de kipfilet toe en 
dek de pan af t. Kook de saus, afgedekt, nog 
8 – 12 minuten tt.

SNIJDEN
 Rasp ondertussen de wortel met een 
grove rasp en snijd de tomaat in parten. 

SALADE MAKEN
 Meng in een saladekom per persoon 1/4 el 
rodewijnazijn, 1/2 el extra vierge olijfolie en 1/2 tl 
mosterd met de overige sjalot, peper en zout 
tot een vinaigrette. Meng de salade, tomaat 
en geraspte wortel met de vinaigrette. 

tTIP: De garing van de kip is sterk 
afhankelijk van de dikte van de kip. Check 
goed of de kipfilets gaar zijn en bak ze 
eventueel iets korter of langer. 

SERVEREN
 Verdeel de krieltjes en de salade 
over de borden. Serveer met de kipfilet 
in champignonroomsaus.

ttTIP: Proef je champignonsaus goed en 
roer regelmatig door. Vind je de saus nog te 
dun? Laat hem dan wat langer inkoken.



Brede rijstnoedels

KokosmelkKoolvishaasje f

Broccoli fKnoflookteen

Groene currypasta fVadouvan

Limoen f

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

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

MILDE VISCURRY 
met rijstnoedels en broccoli 

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

25 50 75 100 125 150

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

Zelf toevoegen
Visbouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Suiker (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2655 / 635 350 / 84 
Vet totaal (g) 32 4
 Waarvan verzadigd (g) 14,8 2,0
Koolhydraten (g) 53 7
 Waarvan suikers (g) 6,1 0,8
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 31 4
Zout (g) 3,2 0,4

ALLERGENEN

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

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

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

SNIJDEN
Bereid de bouillon. Pers de knoflook of 

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

CURRYBASIS MAKEN
Verhit de zonnebloemolie in een grote 

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

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

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

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

SERVEREN
 Schep de vis terug in de curry, verwarm 
kort en verdeel de curry over de borden, knijp 
een partje limoensap erover uit en serveer het 
andere partje aan tafel.

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



Geniet samen van een bourgondisch diner met een mooi stuk vlees en drie lekkere bijgerechten. 
Dit luxe gehaktbrood is er een met een gouden randje: je vult het met parmigiano en het 
krijgt een krokant laagje doordat je het wikkelt in spek. De spruitjes gril je met een sausje van 
balsamicoazijn, honing, olijfolie en tijm – zo worden ze lekker zoetig en valt het bij iedereen in 
de smaak, beloofd! 

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Luxe gehaktbrood met blauwebessensaus 
met gegrilde bloemkool en spruiten

)
Totaal voor 2 personen:
60 min.

Panko  

Gemengd gekruid 
gehakt f

Spruiten f

Verse rozemarijn fSjalot

Bloemkool fNootmuskaat

Slagroom fOntbijtspek f

Gedroogde tijmVrije-uitloopei f

Blauwe bessen fGesraspte oude kaas f

Geraspte parmigiano  
reggiano f

Kruimige aardappelen Steranijs
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) 1 2 3 4 5 6
Verse rozemarijn (takje) 
f

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

Nootmuskaat (bol) 1 1 1 1 2 2
Bloemkool (g) f 250 500 750 1000 1250 1500
Spruiten (g) f 75 150 225 300 375 450
Gemengd gekruid  
gehakt (g) f

150 300 450 600 750 900

Panko (g) 1) 25 50 75 100 125 150
Geraspte parmigiano 
reggiano (g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Ontbijtspek (plakje) f 3 6 9 12 15 18
Slagroom (ml) 7) f 50 100 150 200 250 300
Geraspte oude kaas 
(g) 7) f

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

Blauwe bessen (g) f 60 125 180 250 305 375
Steranijs (st) 1 1 2 2 3 3
Kruimige aardappelen 
(g) 

250 500 750 1000 1250 1500

Zelf toevoegen
Mosterd (tl) 2 4 6 8 10 12
Roomboter (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Zwarte balsamicoazijn 
(el)

1 2 3 4 5 6

Honing (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Runderbouillon (ml) 150 300 450 600 750 900
Melk scheutje
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 6889 / 1647 509 / 122
Vet totaal (g) 98 7
 Waarvan verzadigd (g) 46,9 3,5
Koolhydraten (g) 103 8
 Waarvan suikers (g) 30,9 2,3
Vezels (g) 18 1
Eiwit (g) 76 6
Zout (g) 4,7 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, 2x ovenschaal, kom, kleine kom, steelpan, rasp, bakplaat, bakpapier, aluminiumfolie en 
aardappelstamper. 
Laten we beginnen met het koken van de luxe gehaktbrood met blauwebessensaus.

SAUS MAKEN
 Bak de groenten 15 – 20 minuten in de 
oven, naast of boven het gehaktbrood. Bereid 
de bouillon. Verhit 1/4 el olijfolie per persoon 
in een steelpan op gemiddeld vuur en bak de 
overige sjalot 2 – 3 minuten. Voeg de blauwe 
bessen toe en wacht tot ze poffen. Blus af met 
de steranijs, de bouillon en de rest van de 
dressing. Breng aan de kook en laat de saus 
in 20 – 22 minuten zachtjes inkoken. Roer 
vlak voor serveren 1/2 el koude roomboter per 
persoon door de saus. Breng ondertussen ruim 
water aan de kook in de pan met deksel.

KOKEN
  Schil of was de aardappelen en snijd 
in grove stukken. Kook de aardappelen, 
afgedekt, 12 – 15 minuten in de pan met 
deksel. Giet af en laat uitstomen zonder 
deksel. Stamp de aardappelen met een 
aardappelstamper tot een grove puree. Voeg 
per persoon 1/2 el roomboter, 1 tl mosterd, 1/2 ei 
en een scheutje melk toe om de puree smeuïg 
te maken. Breng op smaak met een snufje 
nootmuskaat, peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel het gehaktbrood en de gegrilde 
groenten over de borden. Serveer met de 
aardappelpuree en de blauwe bessensaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snipper de sjalot. Ris de naaldjes rozemarijn 
van het takje en snijd fijn. Rasp een mespuntje 
van de nootmuskaat per persoon. Snijd de 
bloem van de bloemkool in roosjes en de 
steel in blokjes. Halveer de spruiten. Meng het 
gehakt in een kom met de panko, parmigiano 
reggiano, rozemarijn en de helft van de sjalot. 
Voeg per persoon 1/2 ei, 1/2 tl tijm en 1 tl mosterd 
toe. Breng op smaak met peper en zout.

GEHAKTBROOD MAKEN
Kneed het gehakt goed tot alles gemengd is 

en kneed dan in de vorm van een brood. Leg het 
gehaktbrood in een ovenschaal, omwikkel met 
het ontbijtspek en leg er 1/2 el roomboter per 
persoon op. Dek de schaal af met aluminiumfolie 
en bak 40 – 50 minuten in de oven. Verwijder 
het aluminiumfolie na 25 minuten en schep het 
braadvet over het gehaktbrood voor je het weer 
terug in de oven zet. Breng ondertussen ruim 
water aan de kook voor de bloemkool.

 GROENTEN ROOSTEREN
 Kook de bloemkool 5 minuten en giet 
af. Meng in een kleine kom per persoon 1 el 
zwarte balsamicoazijn, 1/2 el honing, 1/2 el 
olijfolie, 1/4 tl gedroogde tijm, peper en zout 
tot een dressing. Verspreid de spruiten over 
een bakplaat met bakpapier en meng met 
1/3 van de dressing. Meng de bloemkool in een 
andere ovenschaal met de slagroom, oude 
kaas, geraspte nootmuskaat, peper en zout. 



Basmatirijst

Gemalen kurkumaVerse koriander f

UiKnoflookteen

Wortel fRode paprika f

Garnalen fLeccino olijven

Tomatenpuree

Dit recept is geïnspireerd op paella, een rijstgerecht dat zijn oorsprong vindt in Valencia, waar 
het vooral met konijn en kip wordt gegeten. Traditioneel wordt paella boven een vuur van hout 
van de sinaasappelboom gebakken. Deze variant met garnalen en olijven maak je gewoon in de 
oven – snel, makkelijk én supersmaakvol!

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Spaanse rijstschotel met garnalen 
met olijven en koriander

Totaal voor 2 personen:
40 min.8

Geniet van een dubbele 
portie garnalen.

 HELLO
EXTRA



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 46 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Wortel (g) f 100    200    300    400    500    600    
Verse koriander (g) f 21/2  5    71/2    10    121/2  15    
Gemalen kurkuma (tl) 1    2    3    4    5    6    
Basmatirijst (g) 85    170    250    335    420    5005   
Tomatenpuree (kuipje)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Leccino olijven (g) 15    30    45    60    75    90    
Garnalen (g) 2) f 180 360 540 720 900 1080

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 375    750    1125    1500    1875    2250    
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2935 / 702 314 / 75 
Vet totaal (g) 21 2
 Waarvan verzadigd (g) 3,6 0,4
Koolhydraten (g) 87 9
 Waarvan suikers (g) 16,1 1,7
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 38 4
Zout (g) 6,4 0,7

ALLERGENEN

2) Schaaldieren

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan 
200 g groente per persoon bevat? Daarnaast 
bevat dit gerecht weinig verzadigde vetten en 
is het door de paprika rijk aan vitamine C.

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan, ovenschaal, keukenpapier, aluminiumfolie en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Spaanse rijstschotel met garnalen.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Pers de knoflook of snijd 
fijn en snipper de ui.

GROENTEN SNIJDEN
Snijd de rode paprika in smalle repen en 

snijd de wortel in dunne halve plakken. Snijd 
de koriander fijn.  

 WORTEL BAKKEN
 Verhit de hel�  van de olijfolie in een 
wok of hapjespan en fruit de knoflook en de 
ui 2 minuten op middellaag vuur. Voeg de 
paprika, wortel en kurkuma toe en roerbak 
nog 4 – 6 minuten t.

tTIP: Heb je chorizo of andere pittige worst 
in huis? Bak deze dan mee bij stap 3 voor een 
lekkere twist.

IN DE OVEN
 Voeg de rijst, bouillon en tomatenpuree 
toe aan de wok of hapjespan, breng aan de 
kook en laat 3 – 4 minuten zachtjes koken. 
Breng op smaak met peper en zout. Schenk 
het mengsel in een ovenschaal en dek goed 
af met aluminiumfolie tt. Bak de schotel 
25 minuten in de oven. Vind je de schotel 
nog te smeuïg, bak dan nog 5 minuten 
zonder aluminiumfolie. 

GARNALEN BEREIDEN
 Snijd ondertussen de olijven. Dep de 
garnalen droog met keukenpapier. Verhit 
vlak voor serveren de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
garnalen 3 – 4 minuten, keer tussendoor om.

ttTIP: Zorg ervoor dat je de schotel goed 
afdekt, zodat het vocht in de rijst trekt en niet 
verdampt – anders wordt de rijst hard.

SERVEREN
 Verdeel de garnalen over de ovenschaal 
en garneer met de olijven en de koriander. 
Schep op aan tafel (pas op, de schaal is heet!).



45 min.

Vrije-uitloopei f

KnoflookteenMunt, oregano en 
peterselie f

Rode uiVastkokende 
aardappelen

Rode puntpaprika fTomaat f

Komkommer f

Volle yoghurt fBrandt & Levie 
varkensworst met 

peterselie en knoflook 
f

Feta f

Dit recept is een variant op een bekende klassieker uit de Griekse keuken: moussaka. Het
zit, zoals je van het originele recept gewend bent, boordevol groenten en wij hebben er een 
gekruide varkensworst aan toegevoegd. Je zet de ovenschotel met gemak op tafel. Jij kookt 
de aardappelen en snijdt de groenten, de oven doet de rest. Door halverwege de oventijd ei en 
geitenkaas toe te voegen wordt het lekker smeuïg.  

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Ovenschotel met groenten, ei en Brandt & levie varkensworst 
met feta, frisse komkommersalade en verse kruiden

9
Totaal voor 2 personen:

Geniet van varkensworst  
als extra.

 HELLO
EXTRA



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) 200 400 600 800 1000 1200

Rode ui (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Tomaat (st) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Rode puntpaprika 
(st) f

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

Munt, oregano en  
peterselie (g) f

10 15 20 20 35 35

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Vrije-uitloopei (st) 3) 2 4 6 8 10 12
Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Brandt & Levie 
varkensworst met 
peterselie en knoflook 
(st) f

1 2 3 4 5 6

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

50 100 150 200 250 300

Komkommer (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte wijnazijn (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) 5015 / 1199 530 / 127 
Vet totaal (g) 87 9
 Waarvan verzadigd (g) 31,9 3,4
Koolhydraten (g) 54 6
 Waarvan suikers (g) 13,3 1,4
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 47 5
Zout (g) 4,8 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, ovenschaal, kleine kom, saladekom en een koekenpan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de ovenschotel met groenten, ei en Brandt & Levie varkensworst.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Breng ruim water met een flinke snuf zout 
aan de kook in een pan met deksel voor 
de aardappelen. Was ondertussen de 
aardappelen grondig en snijd in kleine 
stukken. Kook de aardappelen, afgedekt, 
8 – 10 minuten.

GROENTEN SNIJDEN
Halveer de ui en snijd in halve ringen. 

Snijd de tomaat in kwarten. Verwijder de 
zaadlijsten van de paprika en snijd de paprika 
in reepjes. Ris de blaadjes oregano van de 
takjes en snijd grof. Pers de knoflook of snijd 
fijn en houd de helft apart.  

 GROENTEN BEREIDEN
 Meng in een ovenschaal de ui, tomaat, 
paprika, oregano en de helft van de knoflook 
met 1/2 el olijfolie per persoon en breng op 
smaak met peper en zoutt. Bak de groenten 
10 – 15 minuten in de oven. Voeg vervolgens 
de aardappelen toe en meng het geheel goed 
door. Breek per persoon 2 eieren bovenop 
de groenten en aardappelen. Verkruimel de 
feta erboven en bak nog 10 – 15 minuten in 
de oven.

VARKENSWORST BAKKEN
 Verhit de roomboter in een koekenpan 
met deksel en bak de varkensworst 
2 – 3 minuten rondom op middelhoog vuur. 
Dek de pan af en bak nog 8 – 10 minuten op 
middelmatig vuur. Keer de varkensworst 
regelmatig om. Meng in een kleine kom 
intussen de overige knoflook en de volle 
yoghurt met peper en zout.

SALADE MAKEN
 Halveer de komkommer in de lengte. 
Verwijder de zaadlijsten met een theelepel 
en snijd de komkommer vervolgens in halve 
maantjes. Ris de muntblaadjes van de takjes 
en snijd ze fijn. Meng in een saladekom de 
wittewijnazijn en extra vierge olijfolie met 
peper en zout tot een dressing. Meng de 
komkommer en munt met de dressing in de 
saladekom. Snijd de peterselie fijn.

SERVEREN
 Verdeel de groenten, aardappelen, 
eieren en worst over de borden. Garneer met 
de peterselie. Verdeel de yoghurtsaus ernaast. 
Serveer de komkommersalade erbij. 

tTIP: Kook je voor meerdere personen? 
Gebruik dan een extra ovenschaal.
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