
Sjalot  

Kerriepoeder  Verse gember  

Rode peper   

Rode paprika   Knoflookteen  

Kabeljauwfilet 

Spinazie   Basmatirijst  

Voorraadkast items

 FAMILY  45 min. • Eet binnen 3 dagen • Caloriefocus

FAMILY

Groentebouillon, roomboter en peper 
en zout

Pilav met gestoomde kabeljauw 
met basmatirijst, paprika en spinazie



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Keukenpapier, rasp en hapjespan met deksel.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6

Kerriepoeder (tl) 
9) 10) 1 2 3 4 5 6

Basmatirijst (g) 70 140 210 280 350 420

Spinazie* (g) 23) 100 200 300 400 500 600

Kabeljauwfilet* (st) 4) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500

Roomboter (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2385 /570 358 /86
Vetten (g) 21 3
 Waarvan verzadigd (g) 12,4 1,9
Koolhydraten (g) 64 10
 Waarvan suikers (g) 5,9 0,9
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 2,9 0,4

 
Allergenen
4) Vis 9) Selderij 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

TIP: De ene rode peper is pittiger dan de 
andere. Houd je niet van pittig? Gebruik dan 
eerst de helft van de aangegeven hoeveelheid, 
proef, en voeg eventueel meer toe.

1. Snijden
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot. Verwijder 
de zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 
peper fijn. Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de 
rode paprika in blokjes. Schil de gember en rasp 
fijn (zie TIP).

TIP: Je hoeft de gember niet te schillen voordat je 
hem raspt.

2. Roerbakken
Verhit de roomboter in een hapjespan met deksel 
en fruit de sjalot, de rode peper en de gember 
3 minuten op middelmatig vuur. Voeg de knoflook 
en het kerriepoeder toe en bak 1 minuut. Zet het 
vuur hoog, voeg de paprika toe en roerbak nog 
1 minuut. Weeg 70 g rijst per persoon af, voeg toe 
aan de pan en schep goed om (zie TIP).

TIP: Let op, je ontvangt meer rijst dan je nodig hebt. 
Weeg de rijst daarom eerst af.

3. Rijst stomen
Schenk de bouillon bij de rijst en breng aan de 
kook. Zet het vuur middellaag, dek de pan af en 
laat de rijst 10 – 12 minuten zachtjes koken. Roer 
regelmatig door om aanbakken te voorkomen.

4. Spinazie snijden
Scheur of snijd ondertussen de spinazie grof. Dep 
de kabeljauwfilet droog met keukenpapier en 
breng op smaak met peper en zout.

5. Pilav afmaken
Voeg de spinazie in delen toe aan de hapjespan en 
schep goed om met de rijst. Breng op smaak met 
peper en zout. Leg de kabeljauwfilet op de rijst en 
dek af. Laat de rijst en de vis 8 – 10 minuten zachtjes 
stomen, of tot beide gaar zijn.

6. Serveren
Verdeel de rijst en de vis over de borden.

Eet smakelijk!

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

Verse conchiglie   Geraspte oude kaas   

Tomaat   

Passata  Knoflookteen  

Vers basilicum Rucolamelange   

Voorraadkast items

 VEGGIE  45 min. • Eet binnen 5 dagen

VEGGIE

Olijfolie, zwarte balsamicoazijn, suiker, 
extra vierge olijfolie, witte balsamicoazijn en 
peper en zout

Verse conchiglie met aubergine uit de oven 
met tomaat, oude kaas en salade



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Ovenschaal, kom, koekenpan, saladekom, pan 
met deksel.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomaat* (st) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Passata (g) 150 300 400 600 700 900

Geraspte oude kaas* 
(g) 7) 40 75 100 125 175 200

Verse conchiglie* (g) 
1) 3) 125 250 375 500 625 750

Rucolamelange*(g) 
23) 40 80 120 160 200 240

Vers basilicum* (g) 5 10 15 20 25 30

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Zwarte 
balsamicoazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte balsamicoazijn 
(tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren
 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3751 /897 571 /137
Vetten (g) 41 6
 Waarvan verzadigd (g) 13,0 2,0
Koolhydraten (g) 95 14
 Waarvan suikers (g) 22,0 3,4
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 1,6 0,2

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 220 graden. Snijd de 
aubergine in de lengte in plakken van 1 cm. Snijd de 
tomaat ook in plakken van 1 cm. Pers de knoflook 
of snijd fijn.

2. Aubergine bakken
Besprenkel de aubergine met 1/2 el olijfolie per 
persoon. Verhit in een koekenpan 1/2 el olijfolie 
per persoon op middelhoog vuur en fruit de 
knoflook 1 minuut. Houd de knoflook apart. Bak 
in dezelfde pan op middelhoog vuur de aubergine 
4 – 5 minuten per kant (zie TIP). Bestrooi met peper 
en zout.

TIP: Heb je een grillpan? Dan kun je de 
aubergineplakken ook grillen in plaats van bakken.

3. Saus maken
Meng ondertussen in een kom de passata, 
knoflook, zwarte balsamicoazijn, suiker en peper en 
zout tot een saus. Kook ondertussen ruim water in 
een pan met deksel voor de verse conchiglie.

4. Aubergine in de oven
Vet een ovenschaal in met de overige olijfolie. 
Schenk een laagje tomatensaus in de ovenschaal. 
Bedek de saus met plakken aubergine. Verdeel hier 
vervolgens een laag tomaat over. Herhaal tot alle 
ingrediënten gebruikt zijn en eindig met een laag 
saus. Bak de aubergineschotel 20 – 25 minuten in 
de oven. Bestrooi de aubergineschotel de laatste 
5 minuten met de geraspte oude kaas.

5. Salade maken
Kook de verse conchiglie afgedekt, 4 – 6 minuten 
gaar. Giet daarna af en laat zonder deksel 
uitstomen. Maak ondertussen in een saladekom 
een dressing van de extra vierge olijfolie, de 
witte balsamicoazijn en peper en zout. Meng met 
de rucolamelange.

6. Serveren
Verdeel de verse conchiglie over de borden en leg 
de aubergine uit de oven erop. Garneer met het 
verse basilicum. Serveer met de salade.

Eet smakelijk!

TIP: Wist je dat groenteconserven ongeveer 
evenveel voedingsstoffen bevatten als verse 
groenten? Daarmee bevat dit gerecht meer dan 350 
g groente per persoon. 

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

Kokosrasp  Radijs   

Witte langgraanrijst  

Komkommer   Limoen  

Garnalen Panko  

Voorraadkast items

40 min. • Eet binnen 3 dagen

Suiker, wittewijnazijn, zonnebloemolie en 
peper en zout

Krokante garnalen met kokosrijst 
met zoetzure komkommer en radijs



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, keukenpapier, saladekom en 
bakplaat met bakpapier.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kokosmelk (ml) 26) 50 100 150 200 250 300

Witte langgraanrijst 
(g) 85 170 250 335 420 505

Limoen (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 1.99

Komkommer* (st) ½ 1 2 2 3 3

Radijs* (bos) ½ 1 1 2 2 3

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

Panko (g) 1) 25 50 75 100 125 150

Garnalen* (g) 2) 80 160 240 320 400 480

Zelf toevoegen
Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6

Wittewijnazijn (el) 1 2 3 4 5 6

Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3203 /766 618 /148
Vetten (g) 30 6
 Waarvan verzadigd (g) 16,1 3,1
Koolhydraten (g) 99 19
 Waarvan suikers (g) 11,2 2,2
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 24 5
Zout (g) 1,0 0,2

 
Allergenen
1) Glutenbevattende granen 2) Schaaldieren  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sezamzaad 26) Zwaveldioxide en sulfiet

1. Rijst koken
Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng de 
kokosmelk in een pan met deksel met 250 ml water 
per persoon, peper en zout en breng aan de kook. 
Kook hierin de rijst, afgedekt, 12 – 14 minuten op 
laag vuur. Giet daarna af en laat, afgedekt, nagaren. 

2. Zoetzuurdressing maken
Snijd ondertussen per persoon 2 kleine partjes van 
de limoen en bewaar deze apart. Pers de rest van 
de limoen uit in een saladekom en meng het sap 
met de suiker, witte wijnazijn, peper en zout tot 
een dressing. 

3. Snijden
Halveer de komkommer in de lengte, verwijder de 
zaadlijst met een theelepel en snijd de komkommer 
in halve maantjes.

4. Zoetzuur maken
Verwijder het blad van de radijsjes en snijd de 
radijsjes in dunne plakjes. Meng de komkommer 
en radijs met de zoetzure dressing in de saladekom. 
Zet tot gebruik in de koelkast en schep tussendoor 
een aantal keer om.

5. Garnalen bereiden
Meng in een kom de kokosrasp (zie TIP) met de 
panko, peper en zout. Dep de garnalen droog met 
keukenpapier en papier en meng ze dan op een 
bakplaat met bakpapier met de zonnebloemolie. 
Strooi het kokosmengsel over de garnalen en 
meng goed, zodat de garnalen een jasje van 
panko krijgen. Het is niet erg als er te veel van het 
kokosmengsel op de bakplaat ligt – dit kun je later 
gebruiken als krokante garnering. Bak de garnalen 
12 – 14 minuten in de oven.

TIP: Wil je de kokosrasp meer smaak geven? 
Rooster deze dan kort in een koekenpan op 
middelhoog vuur voor je hem met de panko mengt.

6. Serveren
Serveer de krokante garnalen met de kokosrijst en 
het zoetzuur. Serveer met de limoenpartjes. Strooi 
het achtergebleven krokante kokosmengsel over 
de rijst.

Eet smakelijk!

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

Mexicaanse kruiden  Kipgehakt met 
Mexicaanse kruiden   

Groene peper   

Vleestomaat   Gele paprika   

Zure room 

Geraspte cheddar   Tacoschelpen  

Rode kidneybonen  Tomatenpuree  

Voorraadkast items

 FAMILY   QUICK & EASY  25 min. • Eet binnen 5 dagen • Caloriefocus

FAMILY

Zonnebloemolie, zwarte balasmicoazijn, 
peper en zout

Mexicaanse taco's met kipgehakt 
met pittige groene peper en cheddar



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Bakplaat met bakpapier en wok of hapjespan 
met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Groene peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Gele paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vleestomaat* (st) ¾ 1½ 2 3 3½ 4½

Kipgehakt met 
Mexicaanse kruiden* 
(g)

100 200 300 400 500 600

Mexicaanse kruiden 
(tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomatenpuree 
(kuipje) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode kidneybonen 
(blik) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tacoschelpen (st) 3 6 9 12 15 18

Geraspte cheddar,* 
(g) 7) 25 50 75 100 125 150

Zure room (el) 7) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) 1 1 2 2 3 3

Zwarte 
balsamicoazijn (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren
 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2412 /577 376 /90
Vetten (g) 29 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,3 1,6
Koolhydraten (g) 30 5
 Waarvan suikers (g) 16,9 2,6
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 40 6
Zout (g) 1,4 0,2

Allergenen
7) Melk/Lactose 

TIP: Wist je dat dit gerecht niet alleen laag in 
calorieën is, maar ook rijk is aan ijzer, calcium 
en vezels?

1. Snijden
Verwarm de oven voor op 180 graden. Snipper de ui. 
Verwijder de zaadlijsten van de groene peper en de 
gele paprika. Snijd de groene peper fijn. Snijd de 
gele paprika en de tomaat in kleine blokjes.

2. Kipgehakt bakken
Verhit de zonnebloemolie in een wok of hapjespan 
met deksel en bak het kipgehakt in 2 minuten los 
op middelhoog vuur.

3. Roerbakken
Voeg vervolgens de ui, groene peper, gele paprika, 
de Mexicaanse kruiden en de tomatenpuree toe 
aan de wok of hapjespan en roerbak nog 2 minuten.

4. Stoven
Voeg de blokjes tomaat, de kidneybonen en de 
zwarte balsamicoazijn toe aan de wok of hapjespan 
en laat, afgedekt, 10 – 12 minuten zachtjes koken 
op middellaag vuur. Breng op smaak met peper en 
zout. Laat de saus nog 2 – 3 minuten zonder deksel 
inkoken als je hem nog te nat vindt.

5. Tacoschelpen verwarmen
Verdeel de tacoschelpen (zie TIP) over een bakplaat 
met bakpapier en verwarm 5 minuten in de oven.

TIP: Gebroken taco's? Breek ze in stukken en leg 
ze in een ovenschaal. Verdeel het gehaktmengsel, 
de zure room en cheddar erover en bak 5 minuten. 
Nu heb je een nachoschotel in plaats van 
gevulde taco's!

6. Serveren
Verdeel de taco’s over de borden en vul met het 
kipgehaktmengsel (zie TIP), garneer met de 
geraspte cheddar en een eetlepel zure room 
per persoon.

TIP: Vul elke tacoschelp vlak voor je hem gaat eten. 
Zo heb je elke keer weer een knapperige taco en 
wordt hij niet zacht door de vulling.

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

Buffelmozzarella   Flammkuchen   

Passata  

Courgette  Italiaanse kruiden  

Vers basilicum 

Rucola en veldsla   Tomaat   

Voorraadkast items

 FAMILY   VEGGIE  35 min. • Eet binnen 5 dagen

FAMILY

Olijfolie, honing, witte balsamicoazijn, extra 
vierge olijfolie, peper en zout

Flammkuchen met buffelmozzarella en courgette 
met een frisse salade



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Koekenpan, steelpan, saladekom, bakplaat met 
bakpapier en dunschiller.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Passata (pak) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Italiaanse kruiden (tl) 1 2 3 4 5 6

Courgette* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Flammkuchen* (st) 1) 1 2 3 4 5 6

Buffelmozzarella* 
(bol) 7) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomaat* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rucola en veldsla* 
(g) 23) 30 60 90 120 150 180

Vers basilicum* (g) 5 10 15 20 25 30

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Honing (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte balsamicoazijn 
(el) 1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren
 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2726 /652 504 /120
Vetten (g) 31 6
 Waarvan verzadigd (g) 11,3 2,1
Koolhydraten (g) 67 12
 Waarvan suikers (g) 19,9 3,7
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 22 4
Zout (g) 1,6 0,3

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

TIP: Wist je dat groenteconserven als 
tomatenpassata ongeveer net zoveel 
voedingstoffen bevatten als verse groenten? 
Daarmee bevat dit gerecht ruim 350 g groente 
per persoon.

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers de 
knoflook of snijd fijn. Verhit 1/4 el olijfolie per 
persoon in een steelpan en fruit de knoflook 
1 – 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de passata, 
de Italiaanse kruiden, de honing en de helft van de 
witte balsamicoazijn toe en kook 1 minuut. Breng 
de saus op smaak met peper en zout (zie TIP). Snijd 
1/3 van de courgette in dunne plakken.

TIP: Proef de saus en maak hem eventueel iets 
zoeter of frisser door meer honing of azijn toe 
te voegen.

2. Flammkuchen voorbereiden
Leg de flammkuchen op een bakplaat met 
bakpapier en bak 5 minuten in de oven.

3. Courgette bakken
Verhit ondertussen 1/2 el olijfolie per persoon 
in een koekenpan op middelhoog vuur. Bak de 
courgetteplakken 5 minuten. Snijd of scheur de 
buffelmozzarella in kleine stukjes.

4. Flammkuchen beleggen
Verdeel de saus over de flammkuchen, maar 
laat minimaal 2 cm van de rand vrij. Beleg met 
de courgetteplakken en de buffelmozzarella. 
Breng op smaak met peper en zout. Bak 
nog 8 – 10 minuten in de oven, of tot de 
buffelmozzarella begint te kleuren.

5. Salade maken
Schaaf ondertussen met een dunschiller linten 
van de rest van courgette. Snijd de tomaat 
in kleine stukken. Meng in een saladekom per 
persoon 1/2 el extra vierge olijfolie met de overige 
witte balsamicoazijn tot een dressing. Meng de 
courgettelinten, tomaat, rucola en veldsla met de 
dressing. Breng op smaak met peper en zout. Haal 
de blaadjes van de takjes basilicum, maar laat ze 
heel. Snijd de takjes fijn en meng door de salade.

6. Serveren
Leg op ieder bord een flammkuchen en 
garneer met de basilicumblaadjes. Serveer de 
salade ernaast.

Eet smakelijk!
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Groene linzen  

Tomaat   Avocado  

Bulgur  

Amandelschaafsel  Rode ui  

Verse geitenkaas 

Citroen  Little gem   

Voorraadkast items

 VEGGIE  35 min. • Eet binnen 3 dagen

VEGGIE

Groentebouillon, roomboter, zwarte 
balsamicoazijn, suiker,  extra vierge olijfolie, 
peper en zout

Bulgur-linzensalade met geitenkaas 
met avocado en amandelschaafsel



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, koekenpan en saladekom

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Groene linzen (g) 30 60 90 120 150 180

Bulgur (g) 1) 45 85 130 170 215 255

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Amandelschaafsel (g) 
8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

Avocado (st) 1 1 2 2 3 3

Tomaat* (st) 1 2 3 4 5 6

Little gem* (krop) 1 2 2 4 4 6

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse geitenkaas* 
(g) 7) 50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 450 900 1350 1800 2250 2700

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zwarte 
balsamicoazijn (el) 1 2 3 4 5 6

Suiker (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Extra vierge olijfolie 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3370 /806 453 /108
Vetten (g) 46 6
 Waarvan verzadigd (g) 14,9 2,0
Koolhydraten (g) 61 8
 Waarvan suikers (g) 14,8 2,0
Vezels (g) 19 2
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 3,2 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sezamzaad

1. Linzen en bulgur koken
Bereid de bouillon met ruim water in een pan 
met deksel. Weeg 30 gram linzen per persoon 
af en kook, afgedekt, in 25 – 30 minuten gaar 
op middellaag vuur. Voeg na 10 minuten de 
aangegeven hoeveelheid bulgur toe. Giet daarna als 
het nodig is af en laat zonder deksel uitstomen.

2. Ui karamelliseren
Snijd ondertussen de rode ui in fijne halve ringen. 
Verhit 1/2 el roomboter per persoon en bak de 
ui in 6 – 8 minuten goudbruin. Voeg de laatste 
2 – 3 minuten de 1/2 el zwarte balsamicoazijn 
per persoon en suiker toe. Verhit een andere 
koekenpan, zonder olie, op hoog vuur en rooster het 
amandelschaafsel tot het goudbruin kleurt. Haal 
uit de pan en bewaar apart.

3. Avocado snijden
Snijd de avocado (zie WEETJE) doormidden, 
verwijder de pit en schil en snijd het vruchtvlees 
in blokjes.

TIP: Wist je dat een avocado sneller rijpt als je hem 
naast een appel of banaan legt?

4. Salade maken
Snijd de tomaat in blokjes. Snijd de little gem 
fijn en voeg samen met de tomaat toe aan een 
saladekom. Snijd de citroen in parten. 

5. Op smaak brengen
Voeg de bulgur en de linzen, de helft van de 
avocado en de helft van de geitenkaas toe aan de 
saladekom. Meng met de extra vierge olijfolie en de 
overige zwarte balsamicoazijn en breng op smaak 
met peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de salade over de borden. Verdeel de rode 
ui en het amandelschaafsel erover en garneer 
met de overige geitenkaas, citroenparten en 
de avocado.

Eet smakelijk!

TIP: Wist je dat avocado naast gezonde vetten ook 
veel kalium en vitamine E bevat? Kalium is onder 
andere belangrijk voor een gezonde bloeddruk en 
vitamine E voor een sterke weerstand.Contact

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

Varkensworst met 
dragon-mosterdzaad   

Appel  

Pastinaak   

Rode ui  Zuurkool   

Verse bladpeterselie 

Voorraadkast items

30 min. • Eet binnen 5 dagen

Roomboter, witte balsamicoazijn, 
groentebouillon, peper en zout

Zuurkoolstamppot met Brandt&Levie dragon-varkensworst 
met pastinaak, appel en zelfgemaakte uienjus



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, zeef, aardappelstamper en 
koekenpan met deksel.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Pastinaak* (g) 75 150 200 300 350 450

Zuurkool* (g) 100 200 300 400 500 600

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Appel (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Varkensworst met 
dragon-mosterdzaad* 
(st) 10)

1 2 3 4 5 6

Verse bladpeterselie* 
(g) 2 5 7½ 10 12½ 15

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 2 4 6 8 10 12

Witte balsamicoazijn 
(el) 1 2 3 4 5 6

Groentebouillon (ml) 25 50 75 100 125 150

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3209 /767 484 /116
Vetten (g) 43 6
 Waarvan verzadigd (g) 22,5 3,4
Koolhydraten (g) 62 9
 Waarvan suikers (g) 17,3 2,6
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 25 4
Zout (g) 3,1 0,5

Allergenen
10) Mosterd 

1. Voorbereiden
Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel 
voor de krieltjes en pastinaak. Halveer de krieltjes 
en snijd de eventuele grote krieltjes in kwarten. 
Snijd de pastinaak in blokjes van 1 cm. Laat de 
zuurkool uitlekken in een zeef.

2. Koken
Kook de pastinaak 15 minuten mee met de 
krieltjes. Voeg de laatste 3 minuten ook de 
zuurkool toe aan de pan. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen. Bewaar een beetje van 
het kookvocht.

3. Worst bakken
Snijd de ui in halve ringen. Verhit 1 el roomboter 
per persoon in een koekenpan met deksel en bak 
de ui en varkensworst op middelhoog vuur in 
2 – 3 minuten rondom bruin. Dek vervolgens de pan 
af en bak nog 8 – 10 minuten op middelmatig vuur. 
Keer de worst regelmatig om en schep de ui om.

4. Snijden en jus maken
Snijd ondertussen de appel in kwarten, verwijder 
het klokhuis en snijd de appel in blokjes. Snijd 
de bladpeterselie grof. Haal de worst uit de 
koekenpan en bewaar apart. Voeg per persoon 
1 el witte balsamicoazijn en een scheut kookvocht 
(ongeveer 25 ml per persoon) toe aan de ui in de 
koekenpan en kook 2 – 4 minuten in, tot er een 
jus ontstaat. 

5. Stamppot maken
Stamp ondertussen de krieltjes, pastinaak en 
zuurkool grof met een aardappelstamper en roer er 
1 el roomboter per persoon door. Voeg de helft van 
de bladpeterselie en alle appelstukjes toe en meng 
goed. Breng op smaak met peper en zout. 

6. Serveren
Verdeel de stamppot over de borden. Serveer 
met de worst en verdeel de uienjus over het 
gerecht. Garneer met de rest van de bladpeterselie.

Eet smakelijk!

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

Verse krulpeterselie   Veldsla   

Sjalot  

Bospaddenstoelenpesto   Kastanjechampignons  

Geraspte pecorino 

Voorraadkast items

Farfalle met bospaddenstoelenpesto 
met kastanjechampignons, veldsla en pecorino

 QUICK & EASY   VEGGIE  20 min. • Eet binnen 5 dagen

QUICK & 
EASY

Olijfolie, peper en zout



1. Voorbereiden
• Kook ruim water in een pan met deksel voor de farfalle. 

• Kook de farfalle, afgedekt, 11 – 13 minuten. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen.

• Snipper de sjalot.

• Maak de kastanjechampignons schoon en snijd ze in kwarten.

2. Bakken
• Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan op middelhoog vuur en 

fruit de sjalot 1 – 2 minuten. 

• Voeg de kastanjechampignons toe en bak 5 – 7 minuten. 

• Schep de bospaddenstoelenpesto erbij en verwarm 1 minuut.

3. Op smaak brengen
• Scheur de veldsla grof.

• Hak de krulpeterselie grof. 

• Meng de farfalle met de kastanjechampignons in de wok of 
hapjespan en breng op smaak met peper en zout.

4. Serveren
• Verdeel de veldsla over de borden.

• Schep de pasta erop. 

• Garneer met de geraspte pecorino en de krulpeterselie.

Eet smakelijk!

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel en wok of hapjespan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Kastanjechampignons* (g) 125 250 375 500 625 750

Bospaddenstoelenpesto* (g) 7) 8) 40 80 120 160 200 240

Veldsla* (g) 23) 20 40 60 80 100 120

Verse krulpeterselie* (g) f 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Geraspte pecorino* (g) 7) 15 25 50 75 75 100

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3282 /785 967 /231
Vetten (g) 45 13
 Waarvan verzadigd (g) 9,2 2,7
Koolhydraten (g) 70 21
 Waarvan suikers (g) 5,6 1,7
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 22 7
Zout (g) 0,9 0,3

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 23) Selderij

WEETJE: Wist je dat paddenstoelen en daarmee ook 
champignons eigenlijk schimmels zijn? Qua voedingsstoffen doen 
ze echter niet onder aan groenten. Ze zijn rijk aan vitamine B2, 
foliumzuur, kalium en vezels en daarmee onder andere goed voor je 
energielevel, bloeddruk, darmfunctie en verzadigingsgevoel..

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

Gepaneerde heekfiletRozijnen-pittenmix  

Pandanrijst  

Melk  Kerriepoeder  

Voorraadkast items

Gepaneerde heekfilet met bloemkool en kerriesaus 
met pitten-rijst

 QUICK & EASY  20 min. • Eet binnen 3 dagen

QUICK & 
EASY

Bloem, roomboter, groentebouillonblokje, 
peper en zout



1. Rijst en bloemkool koken
• Breng ruim water aan de kook in twee pannen met deksel voor de 

rijst en de bloemkool.

• Snijd de bloem van de bloemkool in roosjes en de steel in blokjes.

• Kook de rijst in 12 – 15 minuten gaar en giet daarna af.

• Kook de bloemkool in 8 – 10 minuten gaar en giet daarna af.

2. Saus maken
• Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een steelpan op middelhoog 

vuur, voeg de bloem en het kerriepoeder toe en roer goed met een 
garde. Voeg vervolgens de melk en 1/4 bouillonblokje per persoon 
toe en roer goed.

• Laat de saus in 8 – 10 minuten zachtjes inkoken op laag vuur. Roer 
regelmatig door.

• Breng op smaak met peper en zout.

3. Vis bakken
• Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een koekenpan.

• Bak de gepaneerde heekfilet 3 – 5 minuten per kant, of tot hij 
goudbruin wordt.

4. Serveren
• Meng de rozijnen-pittenmix door de rijst. Breng op smaak met 

peper en zout en verdeel daarna over de borden.

• Verdeel de bloemkool over de rijst en giet de kerriesaus erover.

• Serveer de heekfilet erbij.

Eet smakelijk!

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
2x pan met deksel en steelpan.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Pandanrijst (g) 85 170 250 335 420 505

Kerriepoeder (tl) 9) 10) 1 2 3 4 5 6

Melk* (ml) 7) 165 330 495 660 825 990

Rozijnen-pittenmix (g) 19) 22) 25) 20 30 45 60 75 90

Gepaneerde heekfilet* (st) 1) 4) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Bloem (el) 1 2 3 4 5 6

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Groentebouillonblokje (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3387 /810 549 /131
Vetten (g) 22 4
 Waarvan verzadigd (g) 10,7 1,7
Koolhydraten (g) 114 18
 Waarvan suikers (g) 19,0 3,1
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 37 6
Zout (g) 2,2 0,4

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 4) Vis 7) Melk/Lactose 9) Selderij 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sezamzaad

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

Panko  Geraspte belegen kaas  

Cashewstukjes  

Achterham   Kipfilet   

Mayonaise Rucola   

Groene pesto   Peultjes   

Knoflookteen  Portobello   

Voorraadkast items

 PREMIUM  40 min. • Eet binnen 3 dagen

PREMIUM

Olijfolie, bloem, roomboter, wittewijnazijn, 
honing, mosterd, peper en zout

Zelfgemaakte kip cordon bleu 
geserveerd met krieltjes en salade met honing-mosterdmayonaise



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Ovenschaal, kom, 2x koekenpan, hapjespan met 
deksel en 3x diep bord.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Cashewstukjes (g) 8) 
19) 25) 10 20 30 40 50 60

Kipfilet* (st) 1 2 3 4 5 6

Achterham* (g) 15 30 45 60 75 90

Geraspte belegen 
kaas* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Panko (g) 1) 10 20 30 40 50 60

Portobello* (st) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peultjes* (g) 40 75 115 150 190 225

Groene pesto* (g) 
7) 8) 25 50 75 100 125 150

Rucola (g) 23) 30 60 90 120 150 180

Mayonaise* (g) 3) 10) 
19) 22) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12

Bloem (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Wittewijnazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Honing (tl) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Mosterd (tl) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren
 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 5282 /1263 736 /176
Vetten (g) 77 11
 Waarvan verzadigd (g) 18,3 2,6
Koolhydraten (g) 83 12
 Waarvan suikers (g) 10,7 1,5
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 54 8
Zout (g) 1,8 0,3

 
Allergenen
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose 
8) Noten 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
23) Selderij 25) Sezamzaad

1. Krieltjes bereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de 
krieltjes in parten. Verhit 1/2 el olijfolie per persoon 
in een hapjespan met deksel op middelhoog vuur 
en bak de parten, afgedekt, 25 – 35 minuten. Haal de 
laatste 20 – 25 minuten het deksel van de pan. Breng 
op smaak met peper en zout.

2. Cashewstukjes roosteren
Verhit een koekenpan, zonder olie, op middelhoog 
vuur en rooster de cashewstukjes tot ze beginnen 
te kleuren. Haal uit de pan en bewaar apart.

3. Cordon bleu maken
Snijd de kipfilet in de lengte in, zodat je hem open 
kunt klappen. Vul de kipfilet met de ham en de 
kaas en vouw voorzichtig dicht. Breng de kip op 
smaak met peper en zout. Pak drie diepe borden: 
voeg 1 el olijfolie per persoon toe aan het eerste 
bord, voeg de bloem toe aan het tweede bord en 
de panko aan het derde bord. Haal de kipfilet eerst 
door de bloem, dan door de olijfolie en vervolgens 
door de panko.

4. Cordon bleu bereiden
Verhit de roomboter in dezelfde koekenpan op 
middelhoog vuur. Bak de kipfilet 2 – 3 minuten 
in de koekenpan, tot de kipfilet goudbruin is. 
Leg de kip daarna in een ovenschaal en bak nog 
15 – 20 minuten in de oven.

5. Bakken en mengen
Snijd ondertussen de portobello in repen van 
1/2 cm dik. Pers de knoflook of snijd fijn. Verhit 1/2 el 
olijfolie in een andere koekenpan op middelhoog 
vuur. Bak de portobellorepen, knoflook en 
peultjes 5 – 6 minuten. Zet het vuur uit, voeg de 
groene pesto toe en roer goed door. Meng in een 
kom de rucola met de gebakken groenten. Schenk 
de wittewijnazijn erbij en meng goed. Meng in een 
kleine kom de mayonaise met de honing en de 
mosterd (zie TIP).

TIP: Proef goed en voeg naar smaak meer of 
minder honing of mosterd toe.

6. Serveren
Leg de cordon bleu op de borden en verdeel de 
krieltjes en salade over de borden. Serveer de 
honing-mosterdmayonaise erbij en garneer de 
salade met de cashewstukjes.

Eet smakelijk!
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Krieltjes  

Prei   Wortel   

Knoflookteen  

Venkel   Sjalot  

Citroen

Verse kervel   Vismelange: 
zalm en koolvis   

Slagroom   Witte wijn   

Voorraadkast items

 PREMIUM  40 min. • Eet binnen 3 dagen

PREMIUM

Olijfolie, roomboter, visbouillonblokje en 
peper en zout

Luxe vispannetje met room en witte wijn 
met venkel en gebakken krieltjes



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Bakplaat, bakpapier, Soeppan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Venkel* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Wortel* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Prei* (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Witte wijn* (ml) 12) 
17) 21) 150 300 450 600 750 900

Slagroom* (ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Vismelange: zalm, 
kabeljauw en koolvis* 
(g) 4)

130 260 390 520 650 780

Verse kervel* (takjes) 4 8 12 16 20 24

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Visbouillonblokje (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 4887 /1168 463 /111
Vetten (g) 67 6
 Waarvan verzadigd (g) 34,4 3,3
Koolhydraten (g) 68 6
 Waarvan suikers (g) 18,3 1,7
Vezels (g) 13 1
Eiwit (g) 36 3
Zout (g) 3,3 0,3

Allergenen:
4) Vis 7) Melk/Lactose 12) Zwaveldioxide en sulfiet  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 21) Melk/Lactose

1. Krieltjes bakken
Verwarm de oven voor op 200 graden. Maak 
de krieltjes schoon en halveer ze. Verdeel de 
krieltjes over een bakplaat met bakpapier, meng 
met de olijfolie en breng op smaak met peper en 
zout. Bak de krieltjes 30 – 35 minuten in de oven. 
Schep halverwege om.

2. Groenten snijden
Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn. Snipper 
de sjalot. Halveer de venkel, snijd in kwarten en 
verwijder de harde kern. Snijd de venkel in kleine 
blokjes. Snijd het eventuele venkelloof fijn en 
houd apart. Schil de wortel met een dunschiller en 
snijd de wortel in kleine blokjes. Snijd de prei in de 
lengte in vieren en snijd fijn.

3. Groenten bakken
Verhit de roomboter in een soeppan op middelmatig 
vuur. Bak de sjalot en de knoflook 2 – 3 minuten. 
Voeg de venkel, de prei en de wortel toe en roerbak 
6 – 8 minuten. Breng op smaak met peper en zout.

4. Groenten koken
Blus de groenten af met de witte wijn, breng aan 
de kook en laat ongeveer 4 minuten kort koken tot 
de alcohol vervlogen is (zie TIP). Schenk 125 ml 
water per persoon en de slagroom erbij, verkruimel 
het visbouillonblokje erboven en laat 10 minuten 
zachtjes koken. Kook eventueel iets verder in 
wanneer je de stoof nog te dun vindt.

TIP: Eet je dit gerecht met kinderen? Vervang de 
witte wijn door visbouillon. Voor de hoeveelheid kun 
je hetzelfde aantal milliliters aanhouden.

5. Vispannetje afmaken
Snijd ondertussen de kervel fijn en snijd de citroen 
in parten. Voeg, vlak voor serveren (zie TIP), de 
vismelange toe aan de pan en breng eventueel nog 
verder op smaak met peper en zout.

TIP: Let op: de visblokjes zijn klein en daardoor heel 
snel gaar. Schep ze dus echt pas in de pan wanneer 
je aan tafel gaat, anders vallen ze uit elkaar.

6. Serveren
Schep de krieltjes in het vispannetje of serveer 
apart. Garneer het vispannetje met de kervel en het 
eventuele venkelloof. Knijp de citroenpartjes er 
naar smaak overheen.

Eet smakelijk!

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

Varkensworst 
met sinaasappel 
en ras el hanout   

Tomatenblokjes  

Bleekselderij   

Parelcouscous  Ras el hanout  

Naanbrood

Voorraadkast items

 25 min. • Eet binnen 5 dagen

Runderbouillon, olijfolie, peper en zout

Tomatensoep met parelcouscous en gehaktballen 
met wortel en bleekselderij



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Koekenpan en soeppan met deksel.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Wortel* (g) 100 200 300 400 500 600

Bleekselderij* (g) 9) 75 150 225 300 375 450

Ras el hanout (tl) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Parelcouscous (g) 1) 30 60 85 120 145 180

Tomatenblokjes (pak) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Brandt & Levie 
varkensworst met 
sinaasappel en ras el 
hanout* (st)

1 2 3 4 5 6

Naanbrood (st) 1) 7) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zelf toevoegen
Runderbouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500

Olijfolie (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren
 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3659 /875 438 /105
Vetten (g) 53 6
 Waarvan verzadigd (g) 14,8 1,8
Koolhydraten (g) 70 8
 Waarvan suikers (g) 15,9 1,9
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 26 3
Zout (g) 5,9 0,7

 
Allergenen
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose 9) Selderij 

TIP: Let jij op je zoutinname? Los dan de helft 
van het benodigde hoeveelheid bouillonblokje 
op in 250 ml kokend water per persoon.

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Bereid de 
bouillon. Snijd de wortel in kleine blokjes. Snijd de 
bleekselderij fijn.

2. Groenten bakken
Verhit 1 el olijfolie per persoon in een soeppan met 
deksel op middelhoog vuur. Bak de ras el hanout-
kruiden een halve minuut, tot die beginnen te 
geuren. Voeg de wortel en bleekselderij toe en bak, 
afgedekt, 4 – 5 minuten.

3. Parelcouscous koken
Voeg de parelcouscous toe aan de soeppan met 
deksel en bak al roerend 1 minuut mee. Voeg de 
tomatenblokjes en bouillon toe en breng aan de 
kook. Zet het vuur laag en kook de parelcouscous, 
afgedekt, in 10 minuten gaar. Roer regelmatig door. 

4. Balletjes maken
Knip of snijd ondertussen de worst open en haal de 
vulling eruit. Draai van de vulling 7 gehaktballetjes 
per persoon. Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in 
een koekenpan en bak de gehaktballetjes in 
4 – 5 minuten op middelhoog vuur bruin. Bak 
ondertussen het naanbrood 4 – 5 minuten in 
de oven.

5. Soep afmaken
Voeg de gehaktballetjes en het bakvet toe aan de 
soep en laat het geheel nog 1 minuut, afgedekt, 
zachtjes koken.

6. Serveren
Verdeel de soep over de kommen, serveer met 
het naanbrood.

Eet smakelijk!

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

Rundertartaar   Gemalen kurkuma  

Bloemkool   

Zilveruitjes   Augurken   

Crème fraîche 

Voorraadkast items

35 min. • Eet binnen 5 dagen

Olijfolie, kippenbouillon, roomboter, bloem, 
peper en zout

Duitse biefstuk met zelfgemaakte pickles 
met bloemkool en gebakken aardappelen



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, koekenpan, steelpan, hapjespan 
met deksel en ovenschaal.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Bloemkool* (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Augurken* (g) 25 50 75 100 125 150

Zilveruitjes* (g) 12) 40 80 120 160 200 240

Gemalen kurkuma (tl) 1 2 3 4 5 6

Rundertartaar* (st) 1 2 3 4 5 6

Crème fraîche* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Kippenbouillon (ml) 200 400 600 800 1000 1200

Roomboter (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Bloem (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren
 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3042 /727 346 /83
Vetten (g) 37 4
 Waarvan verzadigd (g) 18,7 2,1
Koolhydraten (g) 60 7
 Waarvan suikers (g) 10,9 1,2
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 34 4
Zout (g) 3,2 0,4

 
Allergenen
7) Melk/Lactose 12) Zwaveldioxide en sulfiet 

1. Aardappelen bakken
Schil de aardappelen of was ze grondig en snijd 
in parten. Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
25 – 35 minuten, afgedekt, op middelhoog vuur. 
Haal na 20 minuten het deksel van de pan. Schep 
regelmatig om en breng op smaak met peper 
en zout. 

2. Bloemkool bereiden
Bereid 200 ml bouillon per persoon voor de pickles. 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Breng in 
een pan met deksel een klein laagje water met een 
snuf zout aan de kook voor de bloemkool. Snijd de 
bloemkool in kleine roosjes en de steel in blokjes. 
Kook de helft van de bloemkool in 6 – 8 minuten 
gaar en houd de andere helft apart. Giet af en laat 
uitstomen zonder deksel.

3. Saus maken
Snijd de augurk in kleine stukjes. Verhit 
1 el roomboter per persoon in een steelpan op 
gemiddeld vuur. Voeg 1 el bloem per persoon toe 
en kook droog (zie TIP). Voeg 1/3 van de bouillon 
toe en roer met een garde tot de bouillon is 
opgenomen. Herhaal deze handeling nog 2 keer 
met de overige bouillon en roer de saus glad. Voeg 
de overige bloemkool, de zilveruitjes, de augurk 
en de kurkuma toe. Roer goed en houd op laag 
vuur warm.

TIP: Het is belangrijk om een gelijke hoeveelheid 
bloem en boter aan te houden.

4. Duitse biefstuk bakken
Verhit ondertussen 1/2 el roomboter in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de Duitse 
biefstuk 2 – 4 minuten per kant. Voeg wanneer je de 
Duitse biefstuk omdraait de gekookte bloemkool 
toe en bak nog 2 – 4 minuten mee. Breng op smaak 
met peper en zout.

5. Pickles afwerken
Roer vlak voor serveren de crème fraîche door 
de pickles.

6. Serveren
Serveer de Duitse biefstuk met de aardappelen, de 
zelfgemaakte pickles en de gebakken bloemkool 
(zie TIP).

TIP: Heb je nog zelfgemaakte pickles over? Doe ze 
in een glazen pot, dek af en bewaar tot 2 weken in 
de koelkast.

Eet smakelijk!

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

Volle yoghurt   Verse munt   

Ui   

Knoflookteen  Komkommer   

Wit platbroodLittle gem   

Tomaat   Kipshoarma   

Voorraadkast items

30 min. • Eet binnen 5 dagen • Caloriefocus

Olijfolie, extra vierge olijfolie, zwarte 
balsamicoazijn, mosterd, peper en zout

Platbrood met kipshoarma en zelfgemaakte tzatziki 
met gebakken aardappelblokjes



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Kleine kom, rasp, saladekom, bakplaat met 
bakpapier en aluminiumfolie.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 150 300 450 600 750 900

Ui (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Komkommer (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse munt* (g) 5 10 15 20 25 30

Volle yoghurt* (g) 7) 
19) 22) 50 100 150 200 250 300

Kipshoarma (g) 100 200 300 400 500 600

Tomaat* (st) ½ 1 2 2 3 3

Little gem* (krop) 1 2 2 4 4 6

Wit platbrood (st) 1) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Extra vierge olijfolie 
(el) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Zwarte 
balsamicoazijn (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mosterd (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren
 
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2665 /637 456 /109
Vetten (g) 27 5
 Waarvan verzadigd (g) 6,6 1,1
Koolhydraten (g) 65 11
 Waarvan suikers (g) 7,6 1,3
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 1,1 0,2

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

1. Aardappelen bakken
Verwarm de oven voor op 210 graden. Was de 
aardappelen grondig en snijd in kleine blokjes 
van 1 cm. Verdeel de aardappelblokjes over een 
bakplaat met bakpapier en meng met 1/2 el olijfolie 
per persoon, peper en zout. Bak 20 – 25 minuten in 
de oven. Schep af en toe om.

2. Tzatziki maken
Snipper de ui. Halveer de komkommer in de 
lengte en verwijder met een lepel de zaadlijsten. 
Rasp de komkommer fijn. Pers de knoflook of 
snijd fijn. Pluk de muntblaadjes van de takjes en 
snijd de blaadjes fijn. Meng in een kleine kom de 
komkommer, de knoflook en de helft van de munt 
met de yoghurt. Breng de tzatziki op smaak met 
peper en zout.

3. Kipshoarma bakken
Verhit 1/4 el olijfolie per persoon in een koekenpan 
op middelhoog vuur. Bak de ui en kipshoarma 
8 – 10 minuten, of totdat de kip gaar is.

4. Groenten snijden
Snijd ondertussen de tomaat in blokjes. Halveer 
de little gem, verwijder de harde kern en snijd 
in reepjes. Meng in een saladekom per persoon 
1/4 el extra vierge olijfolie, 1/2 tl zwarte balsamicoazijn, 
1/2 tl mosterd, peper en zout tot een dressing. Voeg 
de groenten toe en meng goed.

5. Platbrood beleggen
Wikkel de platbroden in alumiumfolie en verwarm 
de laatste 3 – 5 minuten mee met de aardappelen 
in de oven. Verdeel daarna de little gem en 
tomatenblokjes over het platbrood. Schep de 
kipshoarma erop en verdeel er wat van de tzatziki 
over. Rol vervolgens het platbrood op. 

6. Serveren
Verdeel de aardappelblokjes over de borden 
serveer met de rest van tzatziki. Leg op elk bord een 
gevuld platbrood. Garneer met de overige munt.

Eet smakelijk!

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

Rode ui  Appel  

Rode kool   

Verse munt   Citroen  

Danablu   Tuinkers   

Cranberrychutney   Wildzwijnburgers   

Mayonaise Snijbiet en veldsla   

Ontbijtspek   Brioche broodje  

Voorraadkast items

 2 GANGEN  55 min. • Eet binnen 3 dagen

2 GANGEN

Olijfolie en peper en zout

Wildzwijnburger met ovenfrietjes en rodekool-appelsalade 
met toppings van blauwe kaas, spek en cranberrychutney



Begin goed 
Benodigdheden
Koekenpan, Saladekom, Bakplaat, Bakpapier

1 — 6 Personen-ingrediënten
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Vastkokende 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Rode kool, gesneden 
(g) 100 200 300 400 500 600

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse munt* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Appel (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Brioche broodje (st) 1) 
7) 17) 20) 22) 25) 1 2 3 4 5 6

Ontbijtspek* (g) 25 50 75 100 125 150

Wildzwijnburgers* (st) 1 2 3 4 5 6

Cranberrychutney (g) 
19) 22) 20 40 60 80 100 120

Tuinkers (g) 10 20 30 40 50 60

Danablu* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Snijbiet en veldsla* (g) 30 60 90 120 150 180

Mayonaise* (g) 3) 10) 
19) 22) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie 
(el) 1 2 3 4 5 6

Witte balsamicoazijn 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Honing (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zwarte 
balsamicoazijn (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren 

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 9249 /2211 853 /204
Vetten (g) 144 13
 Waarvan verzadigd (g) 58,9 5,4
Koolhydraten (g) 157 14
 Waarvan suikers (g) 66,6 6,1
Vezels (g) 60 6
Eiwit (g) 14 1
Zout (g) 2,6 0,2  
Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
21) Melk/Lactose 22) Noten 25) Sezamzaad

1. Ovenfrietjes maken
Verwarm de oven voor op 210 graden. Schil de 
aardappelen of was ze grondig en snijd er frietje 
van ½ tot 1 cm breed van. Meng ze op een bakplaat 
met bakpapier met 1 el olijfolie per persoon, peper 
en zout. Bak de frieten 30 – 40 minuten in de oven. 
Schep ze halverwege om. Zorg ervoor dat de 
briochebroodjes later ook nog in de oven passen.

2. Salade voorbereiden
Hak de geschaafde rode kool fijn. Pers de citroen 
uit. Ris de blaadjes munt van de takjes en snijd fijn. 
Snijd de appel in kwarten en verwijder het klokhuis. 
Snijd per persoon 2 dunne plakjes van de appel 
en snijd de overige appel in blokjes. Meng in een 
saladekom per persoon 1 el extra vierge olijfolie, 
1/2 el witte balsamicoazijn en 1/2 el honing met het 
citroensap, peper en zout.

3. Salade maken
Voeg de rode kool, de appel en de munt toe aan 
de saladekom. Schep goed om en laat de dressing 
intrekken. Bewaar apart tot gebruik. Snijd de 
rode ui in halve ringen. Bak de briochebroodjes 
3 – 4 minuten mee met de frieten in de oven.

4. Burgers bakken
Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en 
bak het ontbijtspek, zonder olie, in 3 – 5 minuten 
krokant. Haal uit de pan en bewaar apart. Verhit 
in dezelfde koekenpan 1/2 el roomboter per 
persoon op gemiddeld vuur. Voeg de rode ui en de 
wildzwijnburgers toe. Bak de burgers 4 – 5 minuten 
per kant, of totdat ze gaar zijn. Haal de burgers 
uit de pan en blus de rode ui af met 1/2 tl zwarte 
balsamicoazijn per persoon.

5. Burgers bouwen
Snijd de briochebroodjes open en besmeer beide 
kanten met de cranberrychutney. Verdeel de 
schijfjes appel erover en leg de wildzwijnburgers 
en rode ui erop. Leg het ontbijtspek op de burger 
en werk af met de waterkers (zie TIP). Top af met 
de danablu.

TIP: Heb je veel waterkers over? Meng dit dan door 
de rodekoolsalade.

6. Serveren
Meng de snijbiet en veldsla met de 
rodekoolsalade. Serveer de burgers met de 
rodekoolsalade, ovenfrietjes en mayonaise.

Enjoy!
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Speculaasstukjes Hands Off pure 
chocolade

SlagroomVrije-uitloopei

Voorraadkast items

 2 GANGEN  25 min. bereiden • 1 uur wachten • Eet binnen 5 dagen

2 GANGEN

Roomboter en suiker

Zelfgemaakte pure chocolademousse 
met speculaasbodem



1. Bodem maken
Smelt de roomboter op middelhoog vuur in een steelpan. Houd 
enkele speculaaskruimels apart om later mee te garneren en hak de 
overige speculaaskruimels fijn. Meng de fijngehakte speculaas door 
de gesmolten boter. Druk het mengsel met je vingers op de bodem en 
langs de rand van een laag 1-persoonsglaasje. 

2. Chocolade smelten
Breng ondertussen een laagje water aan de kook in een andere 
steelpan. Draai daarna het vuur laag en zet een hittebestendige kom 
bovenop de steelpan, maar zorg dat de kom het kokende water niet 
raakt (zie TIP). Breek de chocolade in de kom en laat de chocolade 
au bain-marie smelten. Roer de chocolade regelmatig door en houd 
tot gebruik vloeibaar. 

3. Opkloppen
Splits de eieren en bewaar het eigeel en het eiwit in twee aparte 
vetvrije kommen. Klop eerst de eiwitten met 1/2 el suiker per persoon 
en een snufje zout met een mixer stijf. Klop in een andere kom de 
eidooiers met 1/2 el suiker per persoon met een mixer romig. Klop 
in een hoge kom de slagroom met een mixer luchtig en lobbig. 
Haal de gesmolten chocolade van het vuur (pas op: heet!). Klop het 
eidooiermengsel met een garde door de gesmolten chocolade, tot 
het een dik mengsel vormt. 

4. Serveren
Spatel voorzichtig 1/3 van het opgeklopte eiwit door de 
chocoladecrème, tot er geen klontjes meer zijn. Spatel vervolgens 
het overige eiwit erdoor. Spatel als laatste de slagroom door de 
chocoladecrème. Schep in de glaasjes, dek af en zet tot gebruik 
in de koelkast (minimaal 1 uur). Haal de glaasjes ongeveer een 
kwartier voor serveren uit de koelkast, zodat de chocolademousse op 
kamertemperatuur kan komen. Garneer de chocolademousse met de 
overige speculaaskruimels. 

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Steelpan, hoge kom, garde, hittebestendige kom, 2 vetvrije 
kommen, mixer

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P

Speculaasstukjes (g) 1) 30 60 90 120 150 180

Hands Off pure chocolade (g) 6) 
15) 21) 22) 50 100 150 200 250 300

Vrije-uitloopei* (st) 3) 1 2 3 4 5 6

Slagroom* (ml) 7) 50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Roomboter (g) 15 30 45 60 75 90

Suiker (el) 1 2 3 4 5 6

Zout een snufje

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3314 /792 1593 /381
Vetten (g) 35 29
 Waarvan verzadigd (g) 34,6 16,6
Koolhydraten (g) 44 21
 Waarvan suikers (g) 32,6 15,7
Vezels (g) 0 0
Eiwit (g) 13 6
Zout (g) 0,2 0,1

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 15) Glutenbevattende granen  21) Melk/Lactose 
22) Noten

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

Kerriepoeder  Verse gember  

Rode peper   

Rode paprika   Knoflookteen  

Kabeljauwfilet 

Spinazie   Basmatirijst  

Voorraadkast items

 HELLOEXTRA  45 min. • Eet binnen 3 dagen

HELLO
EXTRA

Groentebouillon, roomboter, peper en zout

Pilav met gestoomde kabeljauw 
met basmatirijst, paprika en spinazie



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Keukenpapier, rasp en hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6

Kerriepoeder (tl) 
9) 10) 1 2 3 4 5 6

Basmatirijst (g) 70 140 210 280 350 420

Spinazie* (g) 23) 100 200 300 400 500 600

Kabeljauwfilet* (st) 4) 2 4 6 8 10 12

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500

Roomboter (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 2730 /653 348 /83
Vetten (g) 22 3
 Waarvan verzadigd (g) 12,4 1,6
Koolhydraten (g) 64 8
 Waarvan suikers (g) 6,3 0,8
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 47 6
Zout (g) 3,1 0,4 

Allergenen
4) Vis 9) Selderij 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Snijden
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot. Verwijder 
de zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 
peper fijn. Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de 
rode paprika in blokjes. Schil de gember en rasp 
fijn (zie TIP).

TIP: Je hoeft de gember niet te schillen voordat je 
hem raspt.

2. Roerbakken
Verhit de roomboter in een hapjespan met deksel 
en fruit de sjalot, de rode peper en de gember 
3 minuten op middelmatig vuur. Voeg de knoflook 
en het kerriepoeder toe en bak 1 minuut. Zet het 
vuur hoog, voeg de paprika toe en roerbak nog 
1 minuut. Weeg 70 g rijst per persoon af, voeg toe 
aan de pan en schep goed om (zie TIP).

TIP: Let op, je ontvangt meer rijst dan je nodig hebt. 
Weeg de rijst daarom eerst af.

3. Rijst stomen
Schenk de bouillon bij de rijst en breng aan de 
kook. Zet het vuur middellaag, dek de pan af en 
laat de rijst 10 – 12 minuten zachtjes koken. Roer 
regelmatig door om aanbakken te voorkomen.

4. Spinazie snijden
Scheur of snijd ondertussen de spinazie grof. Dep 
de kabeljauwfilet droog met keukenpapier en 
breng op smaak met peper en zout.

5. Pilav afmaken
Voeg de spinazie in delen toe aan de hapjespan en 
schep goed om met de rijst. Breng op smaak met 
peper en zout. Leg de kabeljauwfilet op de rijst en 
dek af. Laat de rijst en de vis 8 – 10 minuten zachtjes 
stomen, of tot beide gaar zijn.

6. Serveren
Verdeel de rijst en de vis over de borden.

Eet smakelijk!

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

Rundergehaktballetjes 
met Italiaanse kruiden   

Geraspte oude kaas   

Tomaat   

Passata  Knoflookteen  

Vers basilicum 

Rucolamelange  Verse conchiglie   

Voorraadkast items

 HELLOEXTRA  45 min. • Eet binnen 5 dagen

HELLO
EXTRA

Olijfolie, zwarte balsamicoazijn, suiker, extra 
vierge olijfolie, witte balsamicoazijn, peper 
en zout.

Verse conchiglie met aubergine en gehaktballetjes als extra 
met tomaat, oude kaas en salade



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Ovenschaal, kom, koekenpan, koekenpan met 
deksel, saladekom en pan met deksel.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomaat* (st) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Passata (g) 150 300 400 600 700 900

Geraspte oude kaas* 
(g) 7) 40 75 100 125 175 200

Rundergehaktballetjes 
met Italiaanse 
kruiden* (st)

3 6 9 12 15 18

Verse conchiglie* (g) 
1) 3) 125 250 375 500 625 750

Rucolamelange* 
(g) 23) 40 80 120 160 200 240

Vers basilicum* (g) 5 10 15 20 25 30

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Zwarte 
balsamicoazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte balsamicoazijn 
(tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 5268 /1259 672 /161
Vetten (g) 67 8
 Waarvan verzadigd (g) 25,1 3,2
Koolhydraten (g) 96 12
 Waarvan suikers (g) 22,1 2,8
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 64 8
Zout (g) 2,0 0,3

 
Allergenen
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 220 graden. Snijd de 
aubergine in de lengte in plakken van 1 cm. Snijd de 
tomaat ook in plakken van 1 cm. Pers de knoflook 
of snijd fijn.

2. Aubergine bakken
Besprenkel de aubergine met 1/2 el olijfolie per 
persoon. Verhit in een koekenpan 1/2 el olijfolie 
per persoon op middelhoog vuur en fruit de 
knoflook 1 minuut. Houd de knoflook apart. Bak 
in dezelfde pan op middelhoog vuur de aubergine 
4 – 5 minuten per kant (zie TIP). Bestrooi met peper 
en zout.

TIP: Heb je een grillpan? Dan kun je de 
aubergineplakken ook grillen in plaats van bakken.

3. Saus maken
Meng in een kom de tomatenpassata, knoflook, 
zwarte balsamicoazijn, suiker en peper en zout tot 
een saus. Kook ondertussen ruim water in een pan 
met deksel voor de verse conchiglie.

4. In de oven
Vet een ovenschaal in met de overige olijfolie. 
Schenk een laagje tomatensaus in de ovenschaal. 
Bedek de saus met plakken aubergine. Verdeel hier 
vervolgens een laag tomaat over. Herhaal tot alle 
ingrediënten gebruikt zijn en eindig met een laag 
saus. Bak de aubergineschotel 20 – 25 minuten in 
de oven. Bestrooi de aubergineschotel de laatste 
5 minuten met de geraspte oude kaas.

5. Gehaktballetjes bakken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in 
een koekenpan met deksel en bak de 
rundergehaktballetjes, afgedekt, in 6 – 8 minuten 
gaar. Kook de verse conchiglie afgedekt, in 
4 – 6 minuten gaar. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen. Maak ondertussen in een 
saladekom een dressing van de extra vierge olijfolie, 
de witte balsamicoazijn en peper en zout. Meng met 
de rucolamelange.

6. Serveren
Verdeel de verse conchiglie over de borden 
en leg de aubergine uit de oven erop. Garneer 
met het verse basilicum. Serveer met de 
rundergehaktballetjes en de salade.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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  1X   25 min.
Goedemorgen!
 ONTBIJTBOX

Extras
xxxxx, xxxx.

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

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

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

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

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

Benodigdheden
Kom, Koekenpan

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Vrije-uitloopei (st) 3) 4 8
Halfvolle melk* (scheutje) 7) scheutje
Pruimtomaat* (st) 1 2
Verse bladpeterselie *(g) 5 10
Bruin rozenbroodje (st) 1) 17) 20) 
21) 22) 25) 2 4

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 1

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1960 /469 682 /163
Vetten (g) 20 7
 Waarvan verzadigd (g) 4,7 1,7
Koolhydraten (g) 50 17
 Waarvan suikers (g) 3,4 1,2
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 22 8
Zout (g) 1,2 0,4

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

1

3
2

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons gerust of neem contact 
op via onze social-mediakanalen.
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Roerei met tomaat 
Op een rozenbroodje

Volle kwark met 
oranje fruit 
met pistachenoten 
en dadels

Speltwafels  
met kalkoenfilet 
en hüttenkäse

Roerei met tomaat  
Op een rozenbroodje



  2X   20 min.

Volle kwark met oranje fruit  
met pistachenoten en dadels

Benodigdheden
-

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Volle kwark* 7) 250 500
Handsinaasappel 1 2
Mandarijn 2 4
Pistachenoten 8) 19) 25) 20 40
Dadelstukjes 19) 22) 25) 20 40

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1328 /318 516 /123
Vetten (g) 18 7
 Waarvan verzadigd (g) 8,4 3,3
Koolhydraten (g) 25 10
 Waarvan suikers (g) 21,0 8,2
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 13 5
Zout (g) 0,1 0,0

Allergenen
7) Melk/Lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sezamzaad

1. Verdeel de kwark over de kommen.

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

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

  2X   20 min.

Speltwafels  
met kalkoenfilet en hüttenkäse

1. Beleg 2 speltwafels per persoon met 
hüttenkäse en beleg de andere speltwafels 
met kalkoenfilet.

2. Snijd de pruimtomaat in plakken en verdeel 
deze over de hüttenkäse. Knip de tuinkers af en 
verdeel deze over alle speltwafels. Bestrooi naar 
smaak met peper en zout.

3. Verdeel de speltwafels over de borden.

Benodigdheden
-

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Oer-speltwafels (st) 1) 20) 21) 25) 6 12
Hüttenkäse* (g) 7) 100 200
Kalkoenfilet* (plakken) 3) 2 4
Pruimtomaat (st) 1 2
Tuinkers (el) 1½ 3

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 669 /160 476 /114
Vetten (g) 3 2
 Waarvan verzadigd (g) 1,5 1,1
Koolhydraten (g) 18 13
 Waarvan suikers (g) 2,5 1,8
Vezels (g) 3 2
Eiwit (g) 13 9
Zout (g) 0,7 0,5

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose
Kan sporen bevatten van: 20) Soja 21) Melk/Lactose 
25) Sezamzaad


