
Limoen f

Rode uiRode peper f

SojasausVarkenshaaspuntjes f

Verse gemberGaram masala

Noedels

Romaine sla f

Vandaag marineer je de varkenshaaspuntjes zelf in garam masala. Dit is een geroosterd 
specerijenmengsel uit India dat bestaat uit onder andere steranijs, korianderzaad, komijn, 
karwijzaad, chili en kaneel. De romaine sla bak je, dat klinkt misschien gek, maar doordat het 
blad vrij stevig is leent deze slasoort zich daar perfect voor. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

NOEDELSALADE MET VARKENSHAASPUNTJES 
met rode peper en gebakken romaine sla

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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Varkenshaaspuntjes 
(g) f

100 200 300 400 500 600

Sojasaus (el) 1) 6)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Garam masala (tl) 1 2 3 4 5 6
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Limoen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Romaine sla (krop) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Noedels (g) 1) 17) 20) 75 150 225 300 375 450

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Ketjap manis (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Zonnebloemolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2705 / 647 568 / 136
Vet totaal (g) 22 5
 Waarvan verzadigd (g) 3,6 0,8
Koolhydraten (g) 76 16
 Waarvan suikers (g) 15,5 3,3
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 33 7
Zout (g) 3,8 0,8

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

BENODIGDHEDEN
Hapjespan, kom, rasp, koekenpan en een pan.
Laten we beginnen met het koken van de noedelsalade met varkenshaaspuntjes.

MARINEREN
Snijd de varkenshaaspuntjes in gelijke 

stukken en meng in een kom met de
ketjap, olijfolie en per persoon 1/2 el sojasaus 
en 1 tl garam masala. Laat minimaal 
15 minuten marineren. Breng een pan met 
ruim water aan de kook voor de noedels.

SNIJDEN
Schil ondertussen de gember en rasp of 

snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn. Snipper de 
rode ui. Snijd de limoen in parten. Snijd de 
romaine sla fijn t.

tTIP: Je bakt de romaine sla maar kort mee 
met de noedels. Snijd hem daarom goed fijn, 
anders blijft hij rauw.

 GROENTEN BAKKEN
 Kook de noedels 2 – 3 minuten. Giet af en 
spoel met koud water zodat de noedels niet 
verder garen en niet aan elkaar gaan plakken. 
Het is niet erg wanneer de noedels afkoelen. 
Verhit de zonnebloemolie in een hapjespan op 
middelmatig vuur en fruit de ui met de rode 
peper en de gember 3 – 4 minuten. Schep de 
romaine erbij en roerbak tot deze begint te 
slinken. Breng op smaak met zout en peper.

VARKENSHAASPUNTJES BAKKEN
 Verhit ondertussen een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak de 
varkenshaaspuntjes met alle marinade 
3 – 4 minuten (je bakt de marinade mee, 
waardoor je geen extra olie nodig hebt). Schep 
de varkenshaaspuntjes uit de pan. Blus de 
marinade af met 50 ml heet water per persoon 
en kook 1 minuut in.

sTIP: Houd je van pittig? Voeg dan naar 
smaak meer rode peper toe. 

MENGEN
 Schep de noedels door de pan met 
romaine, verwarm kort en breng op smaak 
met peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de noedels over de borden, schep 

de varkenshaaspuntjes erop en schenk de 
marinade-saus erover. Knijp de limoenparten 
naar smaak uit over het gerecht.



Gemalen kaneel

Gedroogde oreganoKnoflookteen

UiAubergine f

Gele paprika fCourgettef

Crème fraîche fBruine ciabatta

TomatenblokjesRode splitlinzen

Geraspte oude kaas f

Tomatenpuree

Moussaka is samen met gyros en souvlaki waarschijnlijk een van de eerste gerechten waar je 
aan denkt bij de Griekse keuken. Deze klassieker is niet alleen populair in Griekenland: rond 
de Middellandse Zee en in de Balkan vind je allerlei variaties op dit gerecht. Ook jij maakt 
vanavond een variatie op de klassieker: je gebruikt rode splitlinzen in plaats van lamsgehakt!

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

vegetarische Moussaka 
een ovenschotel met rode splitlinzen, courgette en knoflookbrood

Veggiev50 min.0
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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (st) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (st) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Gele paprika (st) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Gemalen kaneel (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomatenpuree (kuipje)  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Rode splitlinzen (g) 25 50 75 100 125 150
Tomatenblokjes (pak)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bruine ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Crème fraîche (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Geraspte oude kaas (g) 
7) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 125    250    375    500    625    750    
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Zwarte balsamicoazijn 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Bruine basterdsuiker 
(el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3651 / 873 432 / 103
Vet totaal (g) 48 6
 Waarvan verzadigd (g) 18,9 2,2
Koolhydraten (g) 78 9
 Waarvan suikers (g)  32,9 3,9
Vezels (g)  17 2
Eiwit (g)  25 3
Zout (g)  3,4 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, bakplaat met bakpapier en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de vegetarische moussaka.

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Snijd de aubergine in de 
breedte in halve plakjes van 1/2 cm dik. Snipper 
de ui. Snijd de courgette in blokjes van 1/2 cm. 
Verwijder de zaadlijsten van de gele paprika 
en snijd de paprika in blokjes van 1 cm. Pers 
de helft van de knoflook of snijd fijn, de 
overige knoflook houd je heel. Deze gebruik je 
later om de ciabatta mee in te wrijven.

GROENTEN BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

hapjespan op middelmatig vuur. Voeg de ui 
toe en bak 3 minuten. Voeg de courgette en 
de gele paprika toe, breng op smaak met 
peper en zout en bak 5 minuten. Voeg de 
gesneden knoflook, de oregano, de kaneel en 
de tomatenpuree toe. Roer goed en bak nog 
2 minuten mee.

 LINZEN KOKEN
 Voeg de rode splitlinzen, de zwarte 
balsamicoazijn, de tomatenblokjes, de 
bouillon en de bruine suiker toe. Roer goed, 
breng aan de kook, draai het vuur laag 
en laat 20 – 25 minuten zachtjes koken. 
Roer regelmatig door, zodat de linzen 
niet aanbakken.

AUBERGINE ROOSTEREN
 Leg ondertussen de plakjes aubergine op 
een bakplaat met bakpapier, besprenkel met 
de zonnebloemolie en breng op smaak met 
peper en zout. Rooster ze 10 – 12 minuten in 
de oven. Halveer ondertussen de ciabatta en 
wrijf in met de overige knoflook, besprenkel 
met de overige olijfolie en breng op smaak met 
peper en zout. 

MOUSSAKA BAKKEN
 Doe het tomatenmengsel in een 
ovenschaal en leg de plakjes aubergine op 
het mengsel. Besmeer de aubergine met 
de crème fraîche en bestrooi met de oude 
kaas. Bak de moussaka nog 5 – 6 minuten in 
de oven en leg in de laatste 2 – 3 minuten het 
knoflookbrood erbij. 

RWEETJE: Wist je dat geblikte tomaten, 
in tegenstelling tot wat veel mensen denken, 
bijna net zoveel vitamines en mineralen 
bevatten als verse tomaten? 

SERVEREN
 Serveer de moussaka in diepe borden, 
met het knoflookbrood ernaast.

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer 
dan de helft van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid voedingsvezels en 1/3 van de 
dagelijkse aanbeveling voor ijzer bevat? 
Dit komt vooral door de splitlinzen, bruine 
ciabatta en de grote hoeveelheid groente, 
wel meer dan 400 g. Linzen zijn goed voor 
de darmen en ijzer zorgt voor een goed 
energielevel, wat vooral voor vegetariërs 
extra belangrijk is.



Mayonaise f

Witte kool en wortel fLimoen f

Mexicaanse kruidenKoolvishaasje f

Verse koriander fTomaat f

Mangochutney f

Mini-tortilla's

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

Eet binnen 3 dagen

-

§

MEXICAANSE VISWRAPS MET KOOL-WORTELSALADE 
gevuld met mangochutney, tomaat en koriander 

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

100 200 300 400 500 600

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

40 75 100 125 175 200

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

20 40 60 80 100 120

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3297 / 788 684 / 163
Vet totaal (g) 42 9
 Waarvan verzadigd (g) 5,4 1,1
Koolhydraten (g) 70 14
 Waarvan suikers (g) 16,4 3,4
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 30 6
Zout (g) 1,7 0,4

ALLERGENEN

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

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

VIS BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Dep 

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

SNIJDEN
Snijd ondertussen de tomaat in kleine 

blokjes en snijd de koriander grof.

 KOOL-WORTELSALADE MAKEN
 Pers de limoen. Meng in een kom de 
witte kool en wortel met de mayonaise en 
1 tl limoensap per persoon. Breng op smaak 
met peper en zout.

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

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

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



Groentemix f

BasmatirijstKnoflookteen 

Gerookt paprikapoeder Kipfiletstukjes f

Spekblokjes fGemalen komijnzaad 

Verse krulpeterselie fTomaat f

Gemalen kurkuma  

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 gemaakt. Voor deze variant met kip en groenten gebruik je 
smaakmakers als paprikapoeder en kurkuma, zo zet je sneller dan het origineel een smaakvolle 
rijstschotel op tafel.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Family

* L

§ b

Snelle rijstschotel met kip en groenten 
met spekjes en verse krulpeterselie 

Quick & Easyr25 min.5
Totaal voor 2 personen:
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GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kipfiletstukjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Gerookt paprikapoeder 
(tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Gemalen komijnzaad 
(tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Spekblokjes (g) f 15 25 40 50 65 75
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Basmatirijst (g) 85 170 250 335 420 505
Groentemix (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Gemalen kurkuma (tl) 1 2 3 4 5 6
Tomaat (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse krulpeterselie 
(g) f

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

Zelf toevoegen
Visbouillon (ml) 375 750 1125 1500 1875 2250
Olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte wijnazijn (tl) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2605 / 623 310 / 74
Vet totaal (g) 18 2
 Waarvan verzadigd (g) 4,8 0,6
Koolhydraten (g) 80 10
 Waarvan suikers (g) 10,8 1,3
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 32 4
Zout (g) 4,6 0,5

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

NTIP: Let je op je zoutinname? Gebruik dan 
per persoon 1/3 bouillonblokje voor 375 ml 
kokend water.

BENODIGDHEDEN
Kom en grote hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de snelle rijstschotel met kip en groenten.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Meng in een 

kom de kipstukjes met per persoon 
1/2 el olijfolie, 1/4 tl gerookt paprikapoeder en 
1/2 tl gemalen komijnzaad.

KIP EN SPEK BAKKEN
Bak de kip en spekblokjes in een grote 

hapjespan zonder olie of boter op middelhoog 
vuur in 5 – 6 minuten rondom bruin. Haal uit 
de pan en bewaar apart - de kip hoeft nog niet 
gaar te zijn. 

 KNOFLOOK FRUITEN
 Pers de knoflook of snijd fijn. Fruit de 
knoflook 2 minuten in dezelfde hapjespan 
op laag vuur. Voeg de rijst toe en bak 
1 minuut mee.

RIJST KOKEN
 Voeg de groentemix, 1 tl kurkuma per 
persoon, 1/4 tl gerookt paprikapoeder per 
persoon en de bouillon toe aan de pan met 
rijst. Kook, afgedekt, in 15 minuten gaar 
op middelhoog vuur. Snijd ondertussen 
de tomaat in blokjes. Voeg na 10 minuten 
de tomaat, kip en spekblokjes toe. Voeg 
eventueel extra water toe als de rijst te droog 
wordt. Breng op smaak met 1 tl wittewijnazijn 
per persoon, peper en zout.

KRULPETERSELIE SNIJDEN
 Snijd intussen de krulpeterselie grof. 

SERVEREN
 Verdeel de rijstschotel over de borden en 
garneer met de krulpeterselie.



Spinazie f

Paprikapoeder Amandelschaafsel 

Knoflookteen Sjalot 

Orzo Rode cherrytomaten f

Geraspte Italiaanse 
kaas f

Met dit gerecht nemen we je mee op reis naar Italië. Orzo lijkt op rijst, maar is toch echt een 
pastasoort. En een goede pasta top je af met goede kaas – vandaag is dat onze Italiaanse kaas, 
die zacht van smaak is. Met dit gerecht krijg je daarnaast door de spinazie en tomaten lekker 
veel groente binnen. Buon appetito!

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Family

* L

§ b

Orzo met spinazie en cherrytomaten 
Een heerlijk zacht en romig Italiaans gerecht 

VeggieV30 min.6
Totaal voor 2 personen:
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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
Sjalot (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Amandelschaafsel 
(g) 8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30

Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Spinazie (g) 23) f 150 300 450 600 750 900
Geraspte Italiaanse 
kaas (g) 3) 7) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050
Roomboter (el) 1 1 2 2 3 3
Peper & zout naar smaak

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2492 / 596 404 / 97
Vet totaal (g) 20 3
 Waarvan verzadigd (g) 10,0 1,6
Koolhydraten (g) 72 12
 Waarvan suikers (g) 10,2 1,7
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 26 4
Zout (g) 2,3 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met spinazie en cherrytomaten.

SNIJDEN
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot en 

pers de knoflook of snijd fijn. Halveer de 
rode cherrytomaten.

ORZO KOKEN
Verhit de helft van de roomboter in 

een pan met deksel en fruit de sjalot en de 
knoflook 2 minuten op laag vuur. Voeg de 
orzo toe en roerbak 1 minuut. Schenk de 
bouillon over de orzo en kook, afgedekt, in 
10 – 12 minuten op laag vuur droog. Schep 
regelmatig om. Voeg eventueel meer water toe 
als de orzo te droog wordt.

 CHERRYTOMATEN BAKKEN
 Verhit ondertussen een wok of 
hapjespan op middelmatig vuur en rooster 
het amandelschaafsel, zonder boter of olie, 
tot het begint te kleuren. Haal uit de pan en 
bewaar apart. Smelt de overige roomboter 
in dezelfde pan en bak de cherrytomaten 
met het paprikapoeder 3 minuten op 
middelhoog vuur.

SPINAZIE BAKKEN
 Scheur de spinazie boven de pan in delen 
klein en laat al roerend slinken. Breng op 
smaak met peper en zout en bak 3 minuten op 
middelhoog vuur.

MENGEN
 Voeg de helft van de geraspte Italiaanse 
kaas toe aan de orzo en laat al roerend 
smelten. Voeg de orzo toe aan de groenten en 
verhit nog 1 minuut.

RWEETJE: Wist je dat spinazie een goede 
bron van calcium is? De hoeveelheid calcium 
in de spinazie die je vandaag per persoon 
gebruikt, komt in de buurt van de hoeveelheid 
calcium in een beker melk.

SERVEREN
 Verdeel de orzo over de borden en 
garneer met het amandelschaafsel en de 
overige Italiaanse kaas.

RWEETJE: Wist je dat in dit gerecht meer 
dan 300 g groenten zit? En dat het daarmee 
veel ijzer, magnesium, kalium, calcium, 
vitamine A en vitamine C bevat?



Sultanarozijnen

Volkoren couscousRode paprika f

Verse koriander fKnoflookteen

Halloumi fLimoen f

Volle yoghurt f

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

Veel handelingen

Eet binnen 5 dagen

+

%

Kruidige couscous met halloumi 
met limoen-knoflookolie en yoghurt 

VeggieV40 min.8
Totaal voor 2 personen:
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse koriander (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Limoen (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Halloumi (g) 7) f 75 150 200 300 350 450
Rode paprika (st) f 1 2 3 4 5 6
Volkoren couscous 
(g) 1) 85 170 250 335 420 505

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

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

40 75 100 125 175 200

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050
Olijfolie (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Extra vierge olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3651 / 873 620 / 148
Vet totaal (g) 45 8
 Waarvan verzadigd (g) 15,8 2,7
Koolhydraten (g) 82 14
 Waarvan suikers (g) 20,3 3,5
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 32 5
Zout (g) 3,6 0,6

ALLERGENEN

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

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

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

SMAAKMAKERS VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Pers de knoflook of 

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

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

SNIJDEN EN WELLEN
Snijd de paprika in reepjes tt. Meng 

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

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

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

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

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

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



Rode cherrytomaten f

Kabeljauwfilet zonder 
huid f

Slagroom f

Prei fUi 

Paprikapoeder Nootmuskaat 

Kruimige aardappelen

Geraspte belegen 
kaas f

Heb je weleens een Vlaams vispannetje geproefd? Zacht, romig en zo smaakvol. Een vispannetje 
wordt vaak gestoofd in de oven: op deze manier blijft het lekker sappig. De zachte smaak van 
de kabeljauw is goed te combineren met verschillende ingrediënten. Door hem te garen met 
cherrytomaten, prei, roomsaus en belegen kaas neemt hij deze smaken goed op.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Vispannetje met kabeljauw, prei en room 
met aardappelpuree 

45 min.9
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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Prei (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Nootmuskaat (bol) 1 1 1 1 2 2
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Slagroom (ml) 7) f 50 100 150 200 250 300
Kabeljauwfilet zonder 
huid (stuks) 4) f

1 2 3 4 5 6

Rode cherrytomaten 
(g) f

60 125 180 250 305 375

Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

12 25 37 50 62 75

Kruimige aardappelen 
(g) 200 400 600 800 1000 1200

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

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2983 / 713 470 / 112
Vet totaal (g) 40 6
 Waarvan verzadigd (g) 24,1 3,8
Koolhydraten (g) 53 8
 Waarvan suikers (g) 13,9 2,2
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 30 5
Zout (g) 0,6 0,1

ALLERGENEN

4) Vis 7) Melk/Lactose

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, ovenschaal, koekenpan, rasp en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de vispannetje met kabeljauw, prei en room.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Snijd de ui in fijne halve ringen. Snijd de 
prei in dunne ringen. Rasp met een fijne 
rasp een mespuntje per persoon van de 
nootmuskaat. Verhit 1/2 el roomboter in een 
koekenpan op middelhoog vuur. Bak de prei 
4 – 6 minuten, haal uit de koekenpan en leg in 
een ovenschaal t.

STOVEN
Verhit opnieuw 1/2 roomboter per persoon 

in dezelfde koekenpan op middelmatig 
vuur en fruit de ui 1 – 2 minuten. Voeg het 
paprikapoeder toe en bak 1 – 2 minuten 
mee. Blus de ui af met 1/2 el wittewijnazijn per 
persoon en de slagroom. Roer goed en laat 
4 – 5 minuten inkoken. Breng op smaak met 
peper, zout en nootmuskaat. 

 VISPANNETJE MAKEN
 Dep ondertussen de stukken kabeljauw 
droog met keukenpapier en breng op 
smaak met peper en zout. Halveer de 
cherrytomaten. Leg de kabeljauw in 
de ovenschaal met de prei en voeg de 
cherrytomaten toe. Giet de roomsaus erover 
en bestrooi met de belegen kaas. Zet het 
vispannetje 20 – 25 minuten in de oven, tot de 
kabeljauw gaar is.

AARDAPPELEN KOKEN
 Breng ruim water aan de kook in een 
pan met deksel voor de aardappelen. Schil 
of was de aardappelen en snijd ze in grove 
stukken. Kook de aardappelen, afgedekt, in 
12 – 15 minuten gaar. Giet af en laat uitstomen 
zonder deksel. 

PUREE MAKEN
 Stamp de aardappelen met een 
aardappelstamper tot een puree. Voeg 
1/2 el roomboter per persoon en een scheutje 
melk of kookvocht toe om het smeuïg te 
maken. Voeg 1 tl mosterd per persoon 
toe en breng op smaak met peper, zout 
en nootmuskaat. 

SERVEREN
 Verdeel het vispannetje over de borden en 
serveer met de aardappelpuree.

tTIP: Zorg dat je een ovenschaal neemt 
die groot genoeg is, zodat straks de stukken 
kabeljauwfilet er ook in passen.



Parelcouscous komt oorspronkelijk uit Noord-Afrika, maar in dit gerecht combineer je het 
met Zuid-Amerikaanse smaken. Het sap van de limoen is niet alleen lekker fris, door het zuur 
verkleurt de verse avocado ook minder snel. Houd je nog wat over? Deze salade is ook lekker 
als lunch. 

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy 20 min.4

Pompoenpitten

Verse koriander fLimoen f

Tomaat fSjalot

ParelcouscousAvocado

Feta f

Veldsla f

PARELCOUSCOUSSALADE MET AVOCADO EN FETA 
met tomaat, limoen en koriander

Totaal voor 2 personen:



BEGIN 
GOED

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 SALADE MENGEN 
• Klop in een saladekom de extra vierge olijfolie, de witte 

balsamicoazijn, de honing en per persoon 1 tl limoensap en 
1/2 tl limoenrasp tot een vinaigrette. 

• Meng de parelcouscous en de sjalot door de vinaigrette. 
• Meng er vervolgens de tomaat, de avocado, de koriander 

en de veldsla door. Breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN
• Verdeel de parelcouscous over de borden, verkruimel de 

feta erboven en bestrooi met de pompoenpitten.
 

1 VOORBEREIDEN
• Breng 300 ml water per persoon aan de kook in een pan met 

deksel. Verkruimel er 1/2 bouillonblokje per persoon boven.                              
• Snipper de sjalot zo fijn mogelijk. 
• Snijd de tomaat en de avocado in blokjes.       

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

2 KOKEN EN POFFEN
• Voeg de parelcouscous toe aan de pan met deksel, kook in 

12 minuten gaar en giet af. 
• Rasp de schil van de limoent en pers de limoen uit.                                    
• Snijd de verse koriander fijn.                              
• Verhit een koekenpan, zonder olie, op hoog vuur en rooster 

de pompoenpitten tot ze beginnen te poffen. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaat (st) f 1    2 3    4 5    6
Avocado (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Limoen (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse koriander (g) f 21/2    5 71/2 10 121/2 15
Pompoenpitten (g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60
Veldsla (g) 23) f 40 60 80 100 140 160
Feta (g) 7) f 40    75 100    125 175   200    

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Witte balsamicoazijn (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing (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) 3276 / 783 774 / 185
Vetten (g) 41 10
 Waarvan verzadigd (g) 9,4 2,2
Koolhydraten (g) 73 17
 Waarvan suikers (g) 11,5 2,7
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 24 6
Zout (g) 3,8 0,9

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: 
Pan met deksel, koekenpan, saladekom en rasp.
Laten we beginnen met het koken van de  parelcouscoussalade met avocado en feta.



Totaal voor 2 personen:

Verse koriander f

Italiaanse groentemix 
f

Thaise wokpasta 

Kipfiletreepjes met 
oosterse kruiden f

Noedels 

Vandaag nemen we je mee naar de Thaise keuken met een snelle, rijkgevulde soep. De 
wokpasta die je gebruikt is ook de basis voor pad thai en geeft het een Aziatisch tintje. En daar 
hoort een beetje pittigheid bij. Die kun je natuurlijk zelf naar smaak bepalen. Houd je van pittig 
eten? Bak dan wat zaadjes van de rode peper mee.

Super simpel Quick & Easy

Eet binnen 3 dagen

- r

§

THAISE NOEDELSOEP MET KIP EN GELE WORTEL 
met kastanjechampignons, Chinese kool en koriander 

Calorie-focusL20 min.4



BEGIN 
GOED

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 KIP BAKKEN 
• Verhit ondertussen 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een 

koekenpan op middelhoog vuur.
• Bak de gekruide kipfiletreepjes 6 – 8 minuten. 
• Snijd ondertussen de koriander, inclusief steeltjes, grof.

4 SERVEREN 
• Roer de gekruide kipfiletreepjes, inclusief bakvet, door 

de soep.
• Verdeel de soep over soepkommen en garneer met 

de koriander.

NTIP: Let jij op je zout-inname? Gebruik 
1/2 of 3/4 bouillonblokje voor 600 ml bouillon of gebruik 
natriumarme bouillon.

1 GROENTEN BAKKEN
• Bereid de bouillon. 
• Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een soeppan met 

deksel op middelhoog vuur. Bak de Thaise wokpasta een 
halve minuut, tot de geur vrijkomt.

• Voeg de groentemix toe en bak 3 – 4 minuten.

2 SOEP AFMAKEN
• Voeg de bouillon toe aan de groentemix en kook de 

soep, afgedekt, 10 minuten op laag vuur. Voeg de laatste 
4 minuten de noedels toe. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Thaise wokpasta (g) 1) 6) 20 35 55 70 90 105
Italiaanse groentemix (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Noedels (g) 1) 50 100 150 200 250 300
Kipfiletreepjes met oosterse kruiden 
(g) f

100 200 300 400 500 600

Verse koriander (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Zelf toevoegen

Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6
Kippenbouillon (ml) 600 1200 1800 2400 3000 3600
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2280 / 545 232 / 55
Vetten (g) 22 2
 Waarvan verzadigd (g) 4,6 0,5
Koolhydraten (g) 52 5
 Waarvan suikers (g) 8,3 0,8
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 31 3
Zout (g) 7,7 0,8

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: 
Koekenpan en soeppan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Thaise noedelsoep met kip en gele wortel.



40 min

Eet binnen 3 dagen

8

§

+ Veel handelingen

Dit recept heeft wat weg van de Italiaanse klassieker saltimbocca, kalfsoester met salie in parmaham. 
De versie die je vandaag maakt bestaat uit kip, gevuld met ricotta en oregano en gewikkeld in coppa 
di Parma, een kruidige ham gemaakt van de nek en schouder van het varken. Om het Italiaanse 
feestje af te maken eet je er een romige risotto naast, die dankzij de citroen lekker fris is.

GEVULDE KIPFILET IN COPPA DI PARMA 
MET KRUIDIGE RICOTTA EN CITROENRISOTTO

Coppa di Parma f

Ricotta fKipfilet f

KnoflookteenSjalot

Verse oregano fCourgette f

Geroosterde  
hazelnoten

Citroen fParmigiano reggiano f

Risottorijst

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
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KOKEN EN BAKKEN
 Voeg zodra de bouillon door de 
risottokorrels is opgenomen weer 1/3 van de 
bouillon toe en herhaal dit met de rest van de 
bouillon. De risotto is gaar zodra de korrels 
vanbuiten zacht zijn en nog een lichte bite 
hebben vanbinnen. Dit duurt ongeveer 
20 – 25 minuten. Voeg eventueel extra water 
toe om de korrels nog verder te garen t. Bak 
ondertussen de courgette 16 – 18 minuten in 
de oven. 

KIP BAKKEN, RISOTTO AFMAKEN
  Verhit ondertussen de roomboter in een 
koekenpan en bak de kipfilet in 5 – 6 minuten 
per kant gaar en bruin. Rasp ondertussen de 
parmigiano reggiano grof en rasp de schil van 
de citroen fijn. Snijd de citroen vervolgens in 
parten en hak de hazelnoten grof. Meng de 
helft van de parmigiano reggiano en 3/4 tl van 
de citroenrasp per persoon door de risotto en 
breng op smaak met peper.

SERVEREN
 Serveer de risotto met de kipfilet 
en de geroosterde courgette. Garneer 
met de citroenparten en de hazelnoten 
en bestrooi de risotto met de overige 
parmigiano reggiano.

tTIP: Is de risotto eerder klaar dan de rest? 
Voeg dan wat extra water toe aan de pan, roer 
door en laat op laag vuur nagaren met het 
deksel op de pan.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Snipper de sjalot en pers 
de knoflook of snijd fijn. Snijd de courgette 
in de lengte in kwarten. Snijd deze kwarten 
overdwars doormidden. Leg de courgette op 
een bakplaat met bakpapier en meng met de 
helft van de olijfolie, de helft van de knoflook, 
peper en zout. Zet opzij tot gebruik in stap 4.

KIPFILET VOORBEREIDEN
Pluk de blaadjes van de takjes verse 

oregano. Snijd de kipfilet open en vul met de 
ricotta. Bestrooi met de blaadjes oregano, 
peper en zout, vouw de kipfilet weer dicht en 
wikkel in de coppa di Parma. Bewaar apart.

 RISOTTO BEREIDEN
 Verhit de overige olijfolie in een pan 
met deksel en fruit de overige knoflook en 
de sjalot 1 minuut op laag vuur. Voeg de 
risottorijst toe en bak al roerend 1 minuut. 
Voeg 1/3 van de bouillon toe en laat de 
rijstkorrels de bouillon langzaam opnemen. 
Roer regelmatig door.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Courgette (st) f  1 2 3 4 5 6
Verse oregano (g)  f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Kipfilet (st) f 1 2 3 4 5 6
Ricotta (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Coppa di Parma (g) f 25 50 75 100 125 150
Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450
Parmigiano reggiano 
(g) 7) f

15 25 35 50 60 75

Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Geroosterde 
hazelnoten 
(g) 8) 19) 25)

10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3860 / 923 406 / 97
Vetten (g) 41 4
 Waarvan verzadigd (g) 13,7 1,4
Koolhydraten (g) 84 9
 Waarvan suikers (g) 21,8 2,3
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 54 6
Zout (g) 4,4 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, koekenpan. grove rasp en fijne rasp. 
Laten we beginnen met het koken van de gevulde kipfilet in coppa di Parma.



30 min

Eet binnen 5 dagen

6
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* Gemakkelijk

Met de mooie smaken en ingrediënten in dit recept waan je je zo in een restaurant. De verse 
pappardelle komt rechtstreeks uit De Pastafabriek, een Italiaans familiebedrijf waar iedereen met 
passie en liefde werkt zodat jij de beste verse pasta in jouw box krijgt. Het vlees hebben we alvast 
voor je gestoofd, zo zet jij zonder veel gedoe een smaakvolle kalfsstoof op tafel.

VERSE PAPPARDELLE MET KALFSSTOOF 
MET BLEEKSELDERIJ, RODE WIJN EN PECORINO

Cherrytomaten in blik 

Kalfsstoof fRode wijn 

Knoflookteen Rode ui 

Bleekselderij fPeen f

Geraspte Pecorino f

Verse pappardelle fLaurierblad 

Verse rozemarijn f

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
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STOVEN
 Voeg het takje rozemarijn en het 
laurierblad toe. Breng zachtjes aan de kook 
en stoof 15 – 20 minuten. Voeg eventueel 
extra rode wijn toe wanneer de stoof te droog 
wordt, of kook iets langer als hij nog te vochtig 
is. Breng indien nodig op smaak met peper 
en zout.

PAPPARDELLE KOKEN
 Breng in een pan met deksel ruim water 
aan de kook. Kook de pappardelle vlak voor 
serveren in 4 – 6 minuten gaar.

SERVEREN
 Haal de takjes tijm, de rozemarijn 
en het laurierblad uit de stoof. Verdeel 
de pappardelle over diepe borden en 
schep de kalfsstoof erop. Garneer met de 
geraspte pecorino. 

VOORBEREIDEN
Snipper de ui en pers de knoflook of 

snijd fijn. Snijd de wortel in heel kleine 
blokjes en snijd de bleekselderij in dunne 
halve maantjes.

GROENTEN BAKKEN
Verhit 1 el olijfolie per persoon in een 

pan met deksel op middelmatig vuur. Fruit de 
knoflook en ui in 2 – 3 minuten glazig. Voeg 
de wortel en de bleekselderij toe en bak nog 
4 – 6 minuten t.

 STOOF MAKEN
 Blus de groenten af met de rode wijn. 
Voeg de kalfsstoof en de cherrytomaten toe.

tTIP: Wij kiezen ervoor om de groenten wat 
knapperig te houden in dit gerecht. Heb je ze 
liever wat zachter, bak ze dan 6 – 10 minuten.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peen (g) f 60 120 180 240 300 360
Bleekselderij
(stengels) 9) f

1 2 3 4 5 6

Rode wijn
(ml) 12) 17) 21) 60 125 180 250 305 375

Kalfsstoof (g) 1) f 150 300 450 600 750 900
Cherrytomaten in blik 
(blik) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Verse rozemarijn 
(takjes) f

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

Laurierblad (st) 1 1 1 1 2 2
Verse pappardelle 
(g) 1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Geraspte Pecorino
(g) 7) f

15 25 35 50 60 75

Zelf toevoegen
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) 3598 / 860 463 / 111
Vetten (g) 23 3
 Waarvan verzadigd (g) 6,6 0,9
Koolhydraten (g) 94 12
 Waarvan suikers (g) 17,1 2,2
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 54 7
Zout (g) 1,3 0,2

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose 9) Selderij 
12) Sulfiet
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 21) Melk

BENODIGDHEDEN
2x Pan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de verse pappardelle met kalfsstoof.



 Ravigotesaus f

 Heekfilet in cornflakes fSpekblokjes f

 Prei fKruimige aardappelen

 Spinazie f Verse krulpeterselie f

Vanavond staat er een luxe variant van een klassieker op het menu: vissticks. De heekfilet is 
gepaneerd in cornflakes, wat zorgt voor een heerlijk knapperig korstje. Erbij serveer je een saus 
uit de Franse keuken, die heel goed met vis gaat: ravigotesaus. Vinaigrette, kappertjes, ui en 
bieslook vormen de basis voor deze klassieke saus. 

Gemakkelijk

Eet binnen  3 dagen

*

§

GEPANEERDE HEEKFILET MET RAVIGOTESAUS 
met spinazie-preipuree en spekjes 

35 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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kruimige aardappelen 
(g) 200 400 600 800 1000 1200

Prei (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse krulpeterselie 
(g) f

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

Spinazie (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Spekblokjes (g) f 20 40 60 75 100 120
Heekfilet in cornflakes 
(st) 1) 4) f

1 2 3 4 5 6

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

20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Melk een scheutje
Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2958 / 707 481 / 115 
Vet totaal (g) 34 6
 Waarvan verzadigd (g) 16,2 2,6
Koolhydraten (g) 65 11
 Waarvan suikers (g) 9,2 1,5
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 30 5
Zout (g) 1,7 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, grote koekenpan of hapjespan met deksel, koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de gepaneerde heekfilet met ravigotesaus.

VOORBEREIDEN
Breng ruim water aan de kook in een pan 

met deksel voor de aardappelen. Schil de 
aardappelen of was grondig en snijd in grove 
stukken. Snijd de prei in fijne ringen en snijd 
de krulpeterselie fijn. Snijd de spinazie klein.

SPEKJES BAKKEN
Kook de aardappelen, afgedekt, in 

12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en 
laat uitstomen zonder deksel. Verhit een 
grote koekenpan of hapjespan met deksel, 
zonder olie, op middelhoog vuur en bak de 
spekblokjes 5 – 6 minuten, of tot ze knapperig 
zijn. Haal uit de pan en bewaar apart.  
 

PREI EN SPINAZIE BEREIDEN  
Verhit in dezelfde koekenpan 1/2 el 

roomboter per persoon op middelhoog vuur. 
Bak de prei 3 – 4 minuten. Voeg 2 el water per 
persoon toe, verlaag het vuur en laat de prei 
6 – 8 minuten, afgedekt, verder stoven. Voeg 
extra water toe als de prei bruin wordt. Voeg 
daarna de spinazie toe en laat in 3 – 4 minuten 
slinken.

HEEKFILET BAKKEN
 Verhit ondertussen in een andere 
koekenpan 1/2 el roomboter per persoon op 
middelhoog vuur en bak de heekfilet  
4 – 6 minuten aan elke zijde, of tot de heekfilet 
krokant is.

SPINAZIE–PREIPUREE MAKEN 
Stamp de aardappelen met een 

aardappelstamper tot een grove puree. 
Voeg 1/2 el roomboter per persoon en een 
scheutje melk toe om het smeuïg te maken. 
Voeg vervolgens 1 tl mosterd per persoon, de 
krulpeterselie, de spekjes en het spinazie–
preimengsel toe. Breng op smaak met peper 
en zout en meng goed.

SERVEREN
Verdeel de spinazie–preipuree over de 

borden en leg de heekfilet erop. Serveer met 
de ravigotesaus. 



Kipworst f

Kruimige aardappelen Gemalen kaneel 

Goudreinet appel Ui 

Gesneden rode kool fNootmuskaat 

Voor dit recept keken we aandachtig in de potten en pannen van onze grootmoeder. Die fleurde 
de rode kool en appel in deze Vlaamse klassieker altijd op met een vleugje nootmuskaat en 
kaneel. Serveer met kippenworst en verwarmende puree ernaast. Smakelijk!Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Kipworst met gestoofde rode kool en appel 
met aardappelpuree 

50 min.0
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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) f 1 2 3 4 5 6
Goudreinet appel (st) 1 2 3 4 5 6
Nootmuskaat (bol) 1 1 1 1 2 2
Gesneden rode kool 
(g) 23) f

150 300 450 600 750 900

Gemalen kaneel (tl) 1/4 1/2 3/4 1 1 1/4 11/2
Kruimige aardappelen 
(g) 300 600 900 1200 1500 1800

Kipworst (st) f 1 2 3 4 5 6
Zelf toevoegen

Witte balsamicoazijn 
(el) 1 2 3 4 5 6

Bruine suiker (tl) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6
Melk scheutje
Peper & zout naar smaak

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3203 / 766 361 / 86
Vet totaal (g) 22 3
 Waarvan verzadigd (g) 10,7 1,2
Koolhydraten (g) 102 11
 Waarvan suikers (g) 38,3 4,3
Vezels (g) 17 2
Eiwit (g) 29 3
Zout (g) 0,5 0,1

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

RWEETJE: Rode kool is een van de meest 
vezelrijke groenten. Vezels dragen onder 
andere bij aan een goede spijsvertering en 
zorgen voor een verzadigd gevoel. Samen met 
de aardappelen bevat dit gerecht ongeveer 
de helft van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid vezels. 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, rasp, hapjespan met deksel en koekenpan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kipworst met gestoofde rode kool en appel.

SNIJDEN
Snijd de ui in ringen. Schil de appel, 

verwijder het klokhuis en snijd de appel in 
blokjes. Rasp met een fijne rasp een mespuntje 
van de nootmuskaat per persoon.

BAKKEN
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een 

hapjespan met deksel op middelhoog vuur en 
fruit de ui 2 – 3 minuten. Voeg daarna in delen 
de rode kool toe. Voeg dan de stukjes appel 
en 1 el witte balsamicoazijn per persoon toe en 
bak, afgedekt, 4 – 5 minuten op laag vuur. 

 RODE KOOL STOVEN
 Voeg per persoon 120 ml water, 1 tl bruine 
suiker, 1/4 tl kaneel en een mespuntje 
nootmuskaat toe. Roer goed door en kook het 
geheel, afgedekt, 40 minuten op middelhoog 
vuur. Breng op smaak met peper en zout. Het 
kookvocht moet na afloop bijna helemaal 
ingekookt zijn. Roer regelmatig door en 
voeg eventueel water toe wanneer het te 
droog wordt.

AARDAPPELEN KOKEN
 Breng ruim water aan de kook in een pan 
met deksel. Was of schil de aardappelen en 
snijd in grove stukken. Kook de aardappelen, 
afgedekt, in 12 – 15 minuten gaar. Giet 
daarna af en stamp de aardappelen met 
een aardappelstamper tot puree. Voeg 
1/2 el roomboter per persoon en een scheutje 
melk toe om het geheel smeuïg te maken. 
Roer er 1 tl mosterd per persoon door en 
breng op smaak met peper, zout en een 
snufje nootmuskaat.

KIPWORST BAKKEN
 Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een 
koekenpan met deksel en bak de kipworst in 
2 – 3 minuten op middelhoog vuur rondom 
bruin. Dek vervolgens de pan af en bak 
10 – 12 minuten op gemiddeld vuur. Keer de 
worst regelmatig om t.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelpuree over de 
borden en schep de rode kool ernaast. Leg de 
kipworst op de puree.

tTIP: Houd je van een vleesjus bij de puree? 
Haal de worst dan na het bakken uit de pan 
en voeg 50 ml water per persoon toe aan de 
koekenpan. Roer goed door met een garde 
en laat het op middelhoog vuur inkoken tot 
een jus.



Wit platbrood

Ananas Italiaanse kruiden

Rode ui Knoflookteen 

PassataRode paprika f

Rucola fGeraspte belegen 
kaas f

Achterham f

De pizza hawaï is bedacht door een Griekse chef die experimenteerde met zoete en zure 
smaken. Door de combinatie van hartig en zoet valt dit recept bij veel kinderen in de smaak. 
Bij de Italianen daarentegen valt deze pizza met ananas niet direct in de smaak – fruit hoort 
volgens hen niet thuis op een pizza. Hoe zit het bij jou thuis, heb je fans of tegenstanders van 
deze pizza-variant aan tafel?

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Platbroodpizza Hawaï 
met rode paprika en rucola 

35 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 47 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode ui (st) 1/4 1/2 03/4 1 11/4 11/2
Rode paprika (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Passata (pak) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Italiaanse kruiden (tl) 1 2 3 4 5 6
Ananas (st) 1/4 1/2 03/4 1 11/4 11/2
Wit platbrood (st) 1) 2 4 6 8 10 12
Achterham (plakje) f 2 4 6 8 10 12
Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

40 75 100 125 175 200

Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Zelf toevoegen

Olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zwarte balsamicoazijn 
(tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Extra vierge olijfolie (el) 1/4 1/2 03/4 1 11/4 11/2
Peper & zout naar smaak

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3010 / 720 604 / 145
Vet totaal (g) 23 5
 Waarvan verzadigd (g) 9,9 2,0
Koolhydraten (g) 97 19
 Waarvan suikers (g) 20,3 4,1
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 29 6
Zout (g) 2,1 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Kom, steelpan, bakplaat en bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de platbroodpizza Hawaï.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers 

de knoflook of snijd fijn. Snipper de ui en snijd 
de rode paprika in dunne ringen. 

SAUS MAKEN
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in 

een steelpan en fruit de ui en de knoflook 
1 – 2 minuten op middelhoog vuur. Blus af 
met 1/2 tl zwarte balsamicoazijn per persoon, 
3 el water per persoon, de passata, de helft 
van de Italiaanse kruiden, peper en zout 
en roer goed. Laat in 4 – 6 minuten op laag 
vuur inkoken.

 ANANAS SNIJDEN
 Verwijder ondertussen het groen van 
de ananas en snijd de onderkant eraf. Zet de 
ananas verticaal en snijd de schil er met een 
scherp mes voorzichtig af door van boven 
naar beneden te snijden. Leg de ananas weer 
op zijn kant, snijd de ananas in plakken en 
vervolgens om de kern heen in blokjes t.

PIZZA'S BAKKEN
 Besmeer de platbroden met een 
dun laagje tomatensaus. Beleg met de 
achterham, ananas en rode paprika. 
Garneer met de belegen kaas en de overige 
Italiaanse kruiden. Leg de platbroden op 
een bakplaat met bakpapier en bak de pizza's 
8 – 10 minuten in de oven, of totdat de randjes 
goudbruin zijn tt.

SALADE MAKEN
 Meng ondertussen de rucola in een kom 
met 1/4 el extra vierge olijfolie per persoon, 
peper, zout en zwarte balsamicoazijn 
naar smaak.

tTIP: Heb je een ananas snijder? Snijd de 
ananas dan in mooie ringen.

SERVEREN
 Haal de platbroodpizza's uit de oven, 
snijd in stukken en garneer met de rucola.

ttTIP: Passen de pizza's niet tegelijk in de 
oven? Beleg dan eerst het aantal platbroden 
dat in de oven past en beleg de volgende 
lading terwijl je deze afbakt.



Pikante uienchutney f

Kalkoenrollade fVerse rozemarijn f

Paarse peen f Wortel f

Vastkokende 
aardappelen

Gele peen f

Mayonaise fParmigiano reggiano f

Peultjes f

Ontdek elke week een Bourgondisch recept. Kook samen de sterren van de hemel, dek de 
tafel en geniet van een mooi stuk vlees met drie lekkere bijgerechten. In dit recept is aan alle 
smaken is gedacht. De zelfgemaakte uien-rozemarijnjus is naast hartig ook licht pikant door 
de uienchutney. Lekker als tegenhanger van de zoete cranberry's in de kalkoenrollade. Om het 
feestje compleet te maken strooi je parmigiano reggiano over de peultjes.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Kalkoenrollade met uien-rozemarijnjus 
met gekleurde wortel, aardappel en peultjes met parmigiano reggiano 

50 min.0
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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Wortel (g) f 50 100 150 200 250 300
Paarse peen (g) f 50 100 150 200 250 300
Gele peen (g) f 50 100 150 200 250 300
Vastkokende 
aardappelen (g) 300 600 900 1200 1500 1800

Verse rozemarijn 
(takjes) f

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

Kalkoenrollade (g) 7) f 150 300 450 600 750 900
Pikante uienchutney 
(g) 19) 22) f

20 40 60 80 100 120

Peultjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Parmigiano reggiano 
(g) 7) f

15 25 35 50 60 75

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

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Runderbouillon (ml) 150 300 450 600 750 900
Peper & zout naar smaak

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 4410 / 1054 471 / 112
Vet totaal (g) 58 6
 Waarvan verzadigd (g) 17,1 1,8
Koolhydraten (g) 86 9
 Waarvan suikers (g) 19,4 2,1
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 42 5
Zout (g) 2,5 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Kom, koekenpan, rasp, bakplaat en bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de kalkoenrollade met uien-rozemarijnjus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Weeg de wortelen af. Halveer ze in de breedte 
en snijd vervolgens in dunne partjes. Was de 
aardappelen grondig en snijd in parten. Ris 
de naaldjes van de helft van de rozemarijn 
en snijd fijn. Bewaar de andere helft van de 
rozemarijn apart.

BAKKEN
Meng de wortel en aardappel in een kom 

met 1 el olijfolie per persoon, de fijngesneden 
rozemarijn, peper en zout. Verdeel vervolgens 
over een met bakplaat met bakpapier en 
bak 40 – 45 minuten in de oven. Schep 
tussendoor om.

 ROLLADE AANBRADEN
 Verhit 1 el roomboter per persoon in 
een koekenpan en bak de kalkoenrollade in 
4 – 8 minuten rondom bruin op hoog vuur t. 
Leg de rollade in een ovenschaal en bak, 
afhankelijk van de grootte van de rollade, 
20 tot 30 minuten mee. De rollade is klaar als 
hij goudbruin is en de sappen helder zijn als je 
een satéprikker in het dikste gedeelte steekt.

JUS MAKEN
 Bereid de bouillon. Verhit de koekenpan 
met het bakvet opnieuw op middelhoog 
vuur. Voeg 150 ml bouillon per persoon, de 
uienchutney en het overige takje rozemarijn 
toe aan de pan. Meng alles goed en laat de jus 
dan inkoken tot de gewenste dikte.

PEULTJES BAKKEN
 Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in 
een koekenpan. Roerbak de peultjes 
6 – 8 minuten, of totdat de peultjes beetgaar 
zijn. Rasp ondertussen de parmigiano 
reggiano met een fijne rasp. Haal de peultjes 
uit de pan en leg op een mooie schaal. Strooi 
de parmigiano reggiano over de peultjes.

SERVEREN
 Leg de kalkoenrollade op een schaal 
en snijd hem in plakken. Haal het takje 
rozemarijn uit de jus, schenk in een kommetje 
en serveer apart. Schep de aardappelen en 
wortel in een grote kom waar iedereen uit kan 
scheppen. Serveer met de peultjes en met de 
mayonaise in een apart schaaltje.

tTIP: Let op dat je boter niet aanbrandt, 
want deze gebruik je straks om jus van 
te maken.



Limoen f

Rode uiRode peper f

SojasausVarkenshaaspuntjes f

Verse gemberGaram masala

Noedels

Romaine sla f

Vandaag marineer je de varkenshaaspuntjes zelf in garam masala. Dit is een geroosterd 
specerijenmengsel uit India dat bestaat uit onder andere steranijs, korianderzaad, komijn, 
karwijzaad, chili en kaneel. De romaine sla bak je, dat klinkt misschien gek, maar doordat het 
blad vrij stevig is leent deze slasoort zich daar perfect voor. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

NOEDELSALADE MET VARKENSHAASPUNTJES 
met rode peper en gebakken romaine sla

35 min.7

Geniet van een dubbele 
portie varkenshaaspuntjes.

 HELLO
EXTRA

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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Varkenshaaspuntjes 
(g) f

200 400 600 800 1000 1200

Sojasaus (el) 1) 6) 1 2 3 4 5 6
Garam masala (tl) 2 4 6 8 10 12
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Limoen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Romaine sla (krop) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Noedels (g) 1) 17) 20) 75 150 225 300 375 450

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12
Ketjap manis (el) 3 6 9 12 15 18
Zonnebloemolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3883 / 928 623 / 149 
Vet totaal (g) 37 6
 Waarvan verzadigd (g) 6,5 1,0
Koolhydraten (g) 89 14
 Waarvan suikers (g) 27,9 4,5
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 55 9
Zout (g) 7,3 1,1

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

BENODIGDHEDEN
Hapjespan, kom, rasp, koekenpan en een pan.
Laten we beginnen met het koken van de noedelsalade met varkenshaaspuntjes.

MARINEREN
Snijd de varkenshaaspuntjes in gelijke 

stukken en meng in een kom met de
ketjap t, olijfolie, sojasaus en garam masala. 
Laat minimaal 15 minuten marineren. Breng 
een pan met ruim water aan de kook voor 
de noedels.

SNIJDEN
Schil ondertussen de gember en rasp of 

snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn. Snipper de 
rode ui. Snijd de limoen in parten. Snijd de 
romaine sla fijn tt.

ttTIP: Je bakt de romaine sla maar kort 
mee met de noedels. Snijd hem daarom goed 
fijn, anders blijft hij rauw.

 GROENTEN BAKKEN
 Kook de noedels 2 – 3 minuten. Giet af en 
spoel met koud water zodat de noedels niet 
verder garen en niet aan elkaar gaan plakken. 
Het is niet erg als de noedels afkoelen. Verhit 
de zonnebloemolie in een hapjespan op 
middelmatig vuur en fruit de ui met de rode 
peper en de gember 3 – 4 minuten. Schep de 
romaine erbij en roerbak tot deze begint te 
slinken. Breng op smaak met zout en peper.

VARKENSHAASPUNTJES BAKKEN
 Verhit ondertussen een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak de 
varkenshaaspuntjes met alle marinade 
3 – 4 minuten (je bakt de marinade mee, 
waardoor je geen extra olie nodig hebt).  
Schep de varkenshaaspuntjes uit de pan. 
Blus de marinade af met 100 ml water per 
persoon en kook 1 minuut in.

sTIP: Houd je van pittig? Voeg dan naar 
smaak meer rode peper toe. 

MENGEN
 Schep de noedels door de pan met 
romaine, verwarm kort en breng op smaak 
met peper en zout.

tTIP: Marineren zorgt ervoor dat het vlees 
zacht wordt. Heb je de tijd, marineer het vlees 
dan langer, of zelfs al de avond van tevoren! 

SERVEREN
Verdeel de noedels over de borden, schep 

de varkenshaaspuntjes erop en schenk de 
marinade-saus erover. Knijp de limoenparten 
naar smaak uit over het gerecht.



Paprikapoeder 

Kipgehaktballetjes met 
Italiaanse kruiden f

Amandelschaafsel 

Knoflookteen Sjalot 

Orzo Rode cherrytomaten f

Geraspte Italiaanse 
kaas f

Spinazie f

Met dit gerecht nemen we je mee op reis naar Italië. Orzo lijkt op rijst, maar is toch echt een 
pastasoort. De kipgehaktballetjes hebben we alvast op smaak gebracht met Italiaanse kruiden. 
En een goede pasta top je af met goede kaas – vandaag is dat onze Italiaanse kaas, die zacht 
van smaak is. Met dit gerecht krijg je daarnaast door de spinazie en tomaten lekker veel groente 
binnen. Buon appetito!

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Orzo met spinazie en kipgehaktballetjes 
met rode cherrytomaten en Italiaanse kaas

30 min.6
Totaal voor 2 personen:

Geniet van kipgehaktballetjes met 
Italiaanse kruiden 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
Sjalot (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Amandelschaafsel 
(g) 8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30

Kipgehaktballetjes 
met Italiaanse kruiden 
(st) f

3 6 9 12 15 18

Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Spinazie (g) 23) f 150 300 450 600 750 900
Geraspte Italiaanse 
kaas (g) 3) 7) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen

Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3479 / 832 468 / 112
Vet totaal (g) 37 5
 Waarvan verzadigd (g) 16,7 2,2
Koolhydraten (g) 74 10
 Waarvan suikers (g) 10,3 1,4
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 46 6
Zout (g) 2,6 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met spinazie en kipgehaktballetjes.

SNIJDEN
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot en 

pers de knoflook of snijd fijn. Halveer de 
rode cherrytomaten.

ORZO KOKEN
Verhit de helft van de roomboter in 

een pan met deksel en fruit de sjalot en de 
knoflook 2 minuten op laag vuur. Voeg de 
orzo toe en roerbak 1 minuut. Schenk de 
bouillon over de orzo en kook, afgedekt, in 
10 – 12 minuten op laag vuur droog. Schep 
regelmatig om. Voeg eventueel meer water toe 
als de orzo te droog wordt.

 ROOSTEREN EN BAKKEN
 Verhit ondertussen een wok of 
hapjespan op middelmatig vuur en rooster 
het amandelschaafsel, zonder boter of olie, 
tot het begint te kleuren. Haal uit de pan en 
bewaar apart. Smelt de overige roomboter in 
dezelfde pan en bak de kipgehaktballetjes 
in 5 minuten op middelhoog vuur rondom 
bruin. Voeg daarna de cherrytomaten en het 
paprikapoeder toe en bak 2 minuten mee.

SPINAZIE BAKKEN
 Scheur de spinazie boven de pan in delen 
klein en laat al roerend slinken. Breng op 
smaak met peper en zout en bak 3 minuten op 
middelhoog vuur.

MENGEN
 Voeg de helft van de geraspte Italiaanse 
kaas toe aan de orzo en laat al roerend 
smelten. Voeg de orzo toe aan de groenten en 
verhit nog 1 minuut.

RWEETJE: Wist je dat spinazie een goede 
bron van calcium is? De hoeveelheid calcium 
in de spinazie die je vandaag per persoon 
gebruikt, komt in de buurt van de hoeveelheid 
calcium in een beker melk.

SERVEREN
 Verdeel de orzo over de borden en 
garneer met het amandelschaafsel en de 
overige Italiaanse kaas.

RWEETJE: Wist je dat in dit gerecht meer 
dan 300 g groenten zit? En dat het daarmee 
veel ijzer, magnesium, kalium, vitamine A en 
vitamine C bevat?



ONTBIJT 1- 

1
2
3

GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

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

1x

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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EIMUFFINS  
met ontbijtspek, bosui en kaas

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Bosui (st)   f 1 2

Ontbijtspek (plakken) f 4 8

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Geraspte belegen kaas (g) 7) f 25 50

Paprikapoeder (tl) ½ 1

Zelf toevoegen

Zonnebloemolie (el) ½ 1

Melk (ml) 25 50

Peper & zout Naar smaak

  fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Muffinvorm en kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1414 / 338 645 / 154 
Vetten (g) 26 12
 Waarvan verzadigd (g) 9,3 4,2
Koolhydraten (g) 4 2
 Waarvan suikers (g) 3,2 1,4
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 22 10
Zout (g) 1,1 0,5

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose

1 Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet per persoon 2 holtes van de muffinvorm 
in met de zonnebloemolie.

2 Snijd de bosui fijn en het ontbijtspek in dunne repen. Breek de eieren boven een 
kom en klop samen met de melk los met een vork of garde.

3Meng de bosui, het ontbijtspek en de geraspte kaas door de eieren. Breng op 
smaak met paprikapoeder, peper en zout.

4 Verdeel het eimengsel over de ingevette muffinvorm. Bak de eimuffins in 
25 – 30 minuten goudbruin.

 EIMUFFINS  
met ontbijtspek, bosui en kaas 
 
 
 
HALFVOLLE KWARK 
MET BANAAN 
met muesli en kokosrasp 
 
 
MEERGRANEN-
BESCHUIT MET 
AVOCADO 
met geitenkaas en tuinkers 



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

MEERGRANENBESCHUIT MET AVOCADO 
met geitenkaas en tuinkers

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Meergranenbeschuit (st) 
1) 3) 6) 7) 11) 13)

4 8

Avocado (st) 1 2

Oudegeitenkaasvlokken (g) 3) 7) f 50 100

Tuinkers (el) f 2 4
Zelf toevoegen

Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Schaar

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1745 / 417 1269 / 303 
Vetten (g) 31 22
 Waarvan verzadigd (g) 8,6 6,3
Koolhydraten (g) 19 14
 Waarvan suikers (g) 5,3 3,8
Vezels (g) 6 5
Eiwit (g) 15 11
Zout (g) 0,7 0,5

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 
11) Sesam 13) Lupine

1 Verdeel de beschuiten over de borden. 
Snijd de avocado in plakken. Beleg de 

beschuiten met de avocado. 

2 Knip de tuinkers los. Strooi de 
geitenkaas over de avocado en 

garneer met de tuinkers. Voeg eventueel 
peper en zout naar smaak toe.

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Banaan (st) 1 2

Mandarijn (st) 2 4 

Halfvolle kwark (g) 7) f 250 500

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

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

fin de koelkast bewaren

 

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1452 / 347 528 / 126
Vetten (g) 14 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,1 3,7
Koolhydraten (g) 39 14
 Waarvan suikers (g) 26,8 9,7
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 13 5
Zout (g) 0,1 0,1

ALLERGENEN

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

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

2 Verdeel de halfvolle kwark over 
de kommen. 

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

de muesli.

HALFVOLLE KWARK MET BANAAN  
met mandarijn, kokosrasp en muesli


