
Garnalen f

LinguineCitroen

Gedroogde rozemarijnCourgette f

Tomaat fKnoflookteen

Crème fraîche f

In Italië maakt pasta deel uit van het cultureel erfgoed. Het geheim van een goede pasta? 
Eenvoud. Deze combinatie van garnalen, frisse groenten en heerlijk geurende rozemarijn brengt 
je zo naar de Middellandse zee. Buon appetito!Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen

* L

§

Romige linguine met garnalen en citroen 
Met courgette en tomaat

FamilybTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

 

WEEK 50 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gedroogde rozemarijn 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Citroen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Linguine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Garnalen (g) 2) f 80 160 240 320 400 480
Crème fraîche (el) 
7) f

2 4 6 8 10 12

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2954 / 706 554 / 132 
Vet totaal (g) 30 6
 Waarvan verzadigd (g) 10,3 1,9
Koolhydraten (g) 79 15
 Waarvan suikers (g) 17,1 3,2
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 27 5
Zout (g) 0,7 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 2) Schaaldieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 65 g linguine per persoon en 1 el crème 
fraîche.

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, fijne rasp, pan met deksel, hapjespan en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de romige linguine met garnalen en citroen.

COURGETTE ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Snijd de courgette in halve plakken van 1/2 cm. 
Verdeel de courgette over een bakplaat 
met bakpapier, bestrooi met de gedroogde 
rozemarijn en besprenkel met de helft van de 
olijfolie. Breng op smaak met peper en zout 
en bak 20 – 30 minuten in de oven, of tot de 
courgette bruin en gaar is t.

SNIJDEN EN KOKEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn 

en snijd de tomaat in blokjes van 1 cm. Rasp 
de schil van de citroen met een fijne rasp en 
pers de citroen uit. Kook ruim water in een 
pan met deksel en kook hierin de linguine, 
afgedekt, 10 – 12 minuten. Giet af, bewaar 
een klein beetje kookvocht en laat zonder 
deksel uitstomen.

 GARNALEN BAKKEN
 Dep ondertussen de garnalen droog met 
keukenpapier. Verhit de overige olijfolie in een 
hapjespan en bak de garnalen 3 – 4 minuten 
op middelhoog vuur tt. Breng op smaak 
met peper en zout. Haal de garnalen uit de 
pan en bewaar ingepakt in aluminiumfolie. 

SAUS MAKEN
 Verhit de zonnebloemolie in dezelfde 
hapjespan en fruit de knoflook 1 minuut op 
middellaag vuur. Voeg de blokjes tomaat toe 
en bak ze in 2 minuten zacht. Draai het vuur 
laag, voeg de crème fraîche toe en laat al 
roerend smelten. Meng per persoon 1/2 tot 1 el 
kookvocht van de linguine door de saus om 
hem wat vloeibaarder te maken. Breng op 
smaak met peper en zout.

PASTA MENGEN
 Voeg de linguine toe aan de hapjespan 
en meng met de saus. Voeg de helft van de 
courgette, de helft van de garnalen en per 
persoon 1 tl citroensap en 1/4 tl citroenrasp 
toe. Schep goed om. 

tTIP: Houd de courgette goed in de gaten. 
De baktijd is sterk afhankelijk van hoe dik je 
hem snijdt en van de sterkte van je oven.

SERVEREN
 Verdeel de linguine over de borden 
en garneer met de overige courgette en 
garnalen. Bestrooi naar smaak met de 
overige citroenrasp.

ttTIP: Garnalen zijn supersnel gaar. Als je 
ze te lang bakt, worden ze taai en hard. Houd 
de baktijd daarom goed in de gaten.



Mayonaise fDuitse biefstuk f

Witlof fAardappelen

Mesclun fZonnebloem-
pompoenpittenmix

Deze week bereid je een Duitse biefstuk. Dit stukje vlees zit tussen tartaar en biefstuk in. Tartaar 
bestaat uit fijngemalen vlees, terwijl een Duitse biefstuk heel fijn gesneden wordt met een mes 
en daarna lekker wordt gekruid. Bak 'm vooral niet te lang, hij mag rood zijn vanbinnen.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

DUITSE BIEFSTUK MET GEKARAMELISEERDE WITLOF 
Met aardappelschijfjes en frisse salade

GlutenvrijgTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Witlof (st) f 11/2 3 4 5 6 7
Zonnebloem-
pompoenpittenmix (g) 
19) 22) 25)

10 15 20 25 30 35

Mesclun (g) 23) f 40 60 80 100 120 140
Duitse biefstuk (100g) 
f

1 2 3 4 5 6

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

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Mosterd (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Wittewijnazijn (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing (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) 3217 / 769 557 / 133 
Vet totaal (g) 44 8
 Waarvan verzadigd (g) 12,3 2,1
Koolhydraten (g) 57 10
 Waarvan suikers (g) 10,6 1,8
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 32 6
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier, hapjespan of grote koekenpan met deksel, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Duitse biefstuk met gekarameliseerde witlof.

AARDAPPELEN VOORKOKEN
Kook 300 ml water per persoon in een 

pan met deksel voor de aardappelen en 
verwarm de oven voor op 220 graden. Was de 
aardappelen grondig, snijd in plakken van 
1/2 cm en kook 5 minuten in de pan met deksel. 
Snijd ondertussen de witlof in de lengte in 
parten. Laat de harde kern zitten zodat de 
bladeren niet loslaten.

AARDAPPELEN ROOSTEREN
Giet de aardappelen af, dep droog met 

keukenpapier en verspreid over een bakplaat 
met bakpapier. Besprenkel de aardappelen 
met de olijfolie en breng op smaak met peper 
en zout. Bak de aardappelen 20 minuten in 
de oven.

 WITLOF BAKKEN
 Verhit ondertussen de helft van de 
roomboter in een hapjespan of grote 
koekenpan met deksel en bak de witlof 
1 minuut rondom op hoog vuur. Zet het vuur 
lager, bestrooi de witlof met peper en zout en 
bak, afgedekt, 10 – 15 minuten.

SALADE MAKEN
 Verhit ondertussen een koekenpan 
op hoog vuur en rooster de zonnebloem-
pompoenpittenmix tot de pitten beginnen te 
poffen. Meng  in een saladekom de mosterd en 
wittewijnazijn met de extra vierge olijfolie en 
breng op smaak met peper en zout. Meng de 
mesclun door de dressing. 

DUITSE BIEFSTUK BAKKEN
 Verhit, als de aardappelen en witlof 
bijna klaar zijn, de overige roomboter in 
een koekenpan en bak de Duitse biefstuk 
ongeveer 2 minuten per kant. Breng op smaak 
met peper en zout en laat 1 minuut rusten. Zet 
het vuur van de witlof hoog, voeg de honing 
toe en karameliseer de witlof 2 minutent. 
Schep tussendoor voorzichtig om.

SERVEREN
 Verdeel de witlof, aardappelen en Duitse 
biefstuk over de borden en serveer met de 
salade en de mayonaise. Garneer de salade 
met de zonnebloem-pompoenpittenmix.

tTIP: Maak je dit recept voor kinderen? Proef 
de witlof voordat je serveert en voeg extra 
honing toe als de witlof te bitter is.



Geraspte grana padano 
f

Spinazie f

PecannotenVerse tijm f

Pompoenblokjes fOrzo

Wist je dat de pompoen familie is van de komkommer en de meloen? Om het jou extra 
gemakkelijk te maken, hebben wij de pompoen voorgesneden. In combinatie met de orzo, verse 
tijm en grana padano is dit een heerlijke, verwarmende maaltijd voor dit seizoen. Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

ORZO MET POMPOEN, SPINAZIE EN GRANA PADANO 
Met pecannoten en verse tijm

VeggieTotaal: 25-30 min.6 v



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse tijm (g) 23) f 1    2 3 4 5 6
Pecannoten 
(g) 8) 19) 25) 15    30    40    50    60    70    

Orzo (g) 1) 85    170    250    335 420 500
Pompoenblokjes 
(g) 23) f

150 300 450 600 750 900

Spinazie (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175    350    525    700    875    950    
Roomboter (el) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3017 / 721 540 / 129 
Vet totaal (g) 39 7
 Waarvan verzadigd (g) 15,0 2,7
Koolhydraten (g) 66 12
 Waarvan suikers (g) 5,9 1,1
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 2,3 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
2x wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met pompoen, spinazie en grana padano.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Ris de blaadjes van de 

takjes tijm. Hak de pecannoten grof.

PECANNOTEN ROOSTEREN
Verhit een wok of hapjespan op hoog 

vuur en rooster de pecannoten, zonder olie, 
2 minuten. Haal uit de pan en bewaar apart.

 ORZO KOKEN
 Verhit de helft van de roomboter in 
dezelfde wok of hapjespan en roerbak de 
orzo 1 minuut op middelmatig vuur. Voeg 
de bouillon toe en kook de orzo, afgedekt, 
10 – 12 minuten op laag vuur droog. Roer 
tussendoor een paar keer goed door, om 
aanbranden te voorkomen. 

POMPOEN BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige roomboter 
in een andere wok of hapjespan met deksel en 
bak de pompoenblokjes met de tijm en 1 el 
water per persoon, afgedekt, 4 – 6 minuten of 
tot de pompoen gaar is. Voeg de spinazie toe 
en roer tot de spinazie is geslonkent.

tTIP: Eet je graag een salade bij het gerecht? 
Voeg dan ⅔ van de spinazie toe aan de orzo en 
serveer de overige spinazie naast het gerecht 
met een beetje extra vierge olijfolie en azijn.

MENGEN
 Roer de helft van de grana padano door 
de orzo. Voeg daarna ook de pompoen en 
spinazie toe en roer door. Breng op smaak 
met peper en zout. 

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden. 
Garneer met de overige grana padano en 
de pecannoten. 



Vandaag staat er schelvis op het menu, een delicate vis die je met beleid moet behandelen. 
Bij de vis maak je ratatouille, een groentegerecht dat zijn oorsprong vindt in Nice. Door het 
toevoegen van de tomatentapenade is deze ratatouille snel goed op smaak. Wist je trouwens 
dat het Nederlandse woord ratjetoe een verbastering is van ratatouille?

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

Calorie-focus

Glutenvrij

Lactosevrij

*

§

L

g

d

Schelvisfilet met tomatentapenade 
Met ratatouille en rijst

Totaal: 30-35 min.7

Aubergine fPruimtomaat f

Rode peper fKnoflookteen

Schelvisfilet  
zonder vel f

TomatentapenadefPaprikapoeder

UiBasmatirijst 



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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Basmatirijst (g) 85    170 250 335 420 500
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    2    3    4    4    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Pruimtomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Aubergine (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Paprikapoeder (tl) 1    2    3    4    5    6    
Tomatentapenade 
(g) 4) f

40    80    120    160    200    240    

Schelvisfilet zonder vel 
(100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 100 150 200 250 300 350
Olijfolie (el) 1 1 2 2 3 3
Zwarte balsamicoazijn 
(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) 2883 / 689 461 / 110 
Vet totaal (g) 24 4
 Waarvan verzadigd (g) 5,8 0,9
Koolhydraten (g) 85 14
 Waarvan suikers (g) 14,2 2,3
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 2,0 0,3

ALLERGENEN

4) Vis

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 60 g rijst per persoon. De overgebleven 
rijst kun je bijvoorbeeld een keer meekoken 
met een soep of gekookt verwerken in 
een salade.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de schelvisfilet met tomatentapenade.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven op 210 graden. 

Kook 250 ml water per persoon in een 
pan met deksel en kook de rijst, afgedekt, 
12 – 15 minuten. Giet, als dat nodig is, af en 
laat zonder deksel uitstomen. Bereid ook de 
bouillon voor de ratatouille.

SNIJDEN
Snipper ondertussen de ui en pers of snijd 

de knoflook fijn. Verwijder de zaadlijsten van 
de rode peper en snijd de peper fijn. Snijd de 
pruimtomaat en aubergine in kleine blokjes.

BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 
met deksel en bak de ui, knoflook en rode 
peper 2 minuten op middelmatig vuur. Voeg 
de tomaat en zwarte balsamicoazijn toe en 
bak 2 minuten.

MENGEN EN KOKEN
 Voeg de aubergine, het paprikapoeder 
en de helft van de tomatentapenade toe en 
bak nog 1 minuut mee. Voeg de bouillon toe, 
laat 10 – 12 minuten, afgedekt, zachtjes koken 
of tot de aubergine zacht is. Haal halverwege 
het deksel van de pan. Breng op smaak met 
peper en zout.

VIS BAKKEN
 Bestrooi ondertussen een kant van de 
schelvisfilet met peper en zout. Draai de filet 
om en besmeer de andere kant met de overige 
tomatentapenade. Leg de schelvisfilet 
op een bakplaat met bakpapier en bak 
6 – 8 minuten in de oven. 

SERVEREN
 Serveer de schelvisfilet met de rijst en 
de ratatouille. 

RWEETJE: Wist je dat ratatouille van origine 
een Frans gerecht uit Nice is? Daarna is het 
door de Italianen overgenomen. Het wordt als 
bijgerecht geserveerd, of als hoofdgerecht in 
combinatie met pasta, brood of rijst.



Broccoli f

Kipfilet fVerse rozemarijn f

Kastanjechampignons 
f

Vastkokende 
aardappelen

SjalotKnoflookteen

Slagroom f

Met kip kun je alle kanten op. Vandaag bak je de kip eerst kort en gaar je hem vervolgens verder 
in een saus van room en mosterd, waardoor de kip de smaak van de saus goed opneemt. De 
mosterd geeft het gerecht pit, maar anders dan bij peper is de scherpte van mosterd vluchtig.Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij

* b

§ g

KIPFILET IN MOSTERD-ROOMSAUS 
Met gebakken aardappelen, kastanjechampignons en broccoli

Quick & Easy rTotaal: 25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Kastanjechampignons 
(g) f

60 125 180 250 305 375

Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse rozemarijn (g) 
23) f

 1 2 3 4 5 6

Kipfilet (st) f 1 2 3 4 5 6
Broccoli (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Slagroom (ml) 7) f 75 150 225 300 375 450

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillon (ml) 200 400 600 800 1000 1200
Wittewijnazijn (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mosterd (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) 2653 / 634 316 / 76 
Vet totaal (g) 66 8
 Waarvan verzadigd (g) 29,7 3,5
Koolhydraten (g) 45 5
 Waarvan suikers (g) 4,7 0,6
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 35 4
Zout (g) 2,2 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
2x hapjespan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kipfilet in mosterd-roomsaus.

AARDAPPELEN BAKKEN
Bereid de bouillon. Schil de aardappelen 

of was ze grondig en snijd in schijfjes van een 
1/2 centimeter. Verhit de helft van de olijfolie 
in een hapjespan met deksel en bak de 
aardappelschijfjes, afgedekt, 15 – 20 minuten 
op middelhoog vuur. Haal de laatste 5 minuten 
het deksel van de pan. Breng op smaak met 
peper en zout. 

VOORBEREIDEN EN KIP BAKKEN
Snijd ondertussen de champignons in 

kwarten. Pers de knoflook of snijd fijn en 
snipper de sjalot. Ris de blaadjes van de takjes 
rozemarijn en snijd grof. Verhit de helft van 
de boter in een koekenpan op middelhoog 
vuur en bak de kipfilet 2 – 3 minuten per kant. 
Haal de kipfilet uit de pan en bewaar apart, hij 
hoeft nog niet gaar te zijn. Snijd ondertussen 
de bloem van de broccoli in roosjes en de steel 
in blokjes. 

 CHAMPIGNONS BAKKEN 
 Verhit in dezelfde koekenpan de overige 
boter en fruit de sjalot 1 – 2 minuten. Voeg de 
kastanjechampignons en de knoflook toe en 
roerbak nog 2 – 3 minuten. 

BROCCOLI STOVEN
 Verhit de andere helft van de olijfolie in 
een hapjespan met deksel op hoog vuur en 
bak de broccoli 1 – 2 minuten. Blus af met 
125 ml bouillon per persoon (let op, je gebruikt 
niet alle bouillon). Zet het vuur lager en laat de 
broccoli 10 – 12 minuten afgedekt stoven. Giet 
daarna, indien nodig, af.

MOSTERDSAUS MAKEN 
 Blus de kastanjechampignons af 
met 75 ml bouillon per persoon. Voeg de 
wittewijnazijn, mosterd en rozemarijn toe. 
Verlaag het vuur, voeg de slagroom toe en 
laat 12 minuten inkoken. Voeg in de laatste 
5 minuten de kip toe, zodat deze verder gaar 
kan worden.  

SERVEREN
 Verdeel de broccoli en aardappelen 
over de borden en serveer met de kip 
in mosterd-roomsaus. 



Geraspte belegen 
kaas f

Gedroogde rozemarijnWit platbrood

Courgette fKnoflookteen

TomatenpassataKastanjechampignons 
f

Walnoten

Geraspte oude kaas f

Vandaag maak je een culinaire reis met deze supersnelle pizza met platbrood als bodem. 
Platbrood eet je in het Midden-Oosten bij allerlei gerechten, maar doordat het platbrood al gaar 
is, is het ook een perfecte bodem voor de Italiaanse klassieker: pizza! De saus maak je in een 
handomdraai op basis van tomatenpassata: een tomatensaus van verse, rijpe tomaten die heel 
fijn gezeefd zijn.

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- V

%

Platbroodpizza met gegrilde courgette 
Met kastanjechampignons en twee soorten kaas

FamilybTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

125    250    375    500    625    750    

Tomatenpassata (g) 100    200    300    400    500    600    
Wit platbrood (st) 1) 2    4    6    8    10    12    
Gedroogde rozemarijn 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Geraspte oude kaas 
(g) 7) f

15    25 35 50 65 75

Walnoten 
(g) 8) 19) 25) 20    40    60    80    100    120    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Zwarte balsamicoazijn 
(tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3552 / 849 590 / 141 
Vet totaal (g) 42 7
 Waarvan verzadigd (g) 14,9 2,5
Koolhydraten (g) 84 14
 Waarvan suikers (g) 15,5 2,6
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 32 5
Zout (g) 2,0 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Koeken- of grillpan, steelpan, bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de platbroodpizza met gegrilde courgette.

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers 

de knoflook of snijd fijn. Snijd de courgette en 
de kastanjechampignons in dunne plakken. 

COURGETTE BAKKEN
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in 

een koeken- of grillpan en bak of gril de 
courgetteplakken in 2 minuten per kant op 
hoog vuur goudbruin. 

SAUS MAKEN
Verhit de overige olijfolie in een steelpan 

op middelmatig vuur en fruit de knoflook 
2 minuten. Verlaag het vuur en voeg de 
tomatenpassata en de zwarte balsamicoazijn 
toe. Breng op smaak met peper en zout. 

PIZZA'S BELEGGEN
 Smeer 2 platbroden in met de 
saus en verdeel de courgette en de 
kastanjechampignons erover t. Breng op 
smaak met peper en zout. Bestrooi de pizza's 
met de rozemarijn, de geraspte belegen 
kaas, de geraspte oude kaas en de walnoten. 
Bak de platbroodpizza’s op een bakplaat met 
bakpapier ongeveer 7 –  9 minuten in de oven, 
of tot ze mooi bruin kleuren. 

OVERIGE PIZZA'S BELEGGEN
 Beleg ondertussen de eventuele overige 
platbroden. Herhaal vervolgens ook de 
overige handelingen.

SERVEREN
Verdeel de platbroodpizza’s over 

de borden.

tTIP: In dit recept beleg en bak je de 
platbroodpizza's in delen. Je kunt zo alvast 
een pizza eten, terwijl de volgende in de oven 
zit. Zo eet je elke keer een lekker warme pizza. 



Spinazie f

Gedroogde tijmNootmuskaat

SjalotVastkokende 
aardappelen

Tomaat fKnoflookteen

Vrije-uitloopei fGeraspte belegen 
 kaas f

Crème fraîche f

Een gerecht met veel spinazie kan soms wat onprettig ruw aanvoelen aan je tanden. Vroeger 
werd spinazie daarom vaak met wat krijt gekookt, dat maakt de boosdoener - oxaalzuur - 
onschadelijk. In deze gratin kiezen we in plaats van krijt voor room en ei: deze ingrediënten 
hebben hetzelfde effect en zijn een stuk smakelijker.

Supersimpel Glutenvrij 

Eet binnen 5 dagen

- g

%

Romige spinaziegratin met spiegelei 
Met gebakken aardappeltjes

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

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Nootmuskaat (bol) 1    1    1    1    1    1    
Gedroogde tijm (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Spinazie (g)  f 200 400 600 800 1000 1200
Crème fraîche (el)  
7) f

3 6 9 12 15 18

Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Zelf toevoegen

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) 3443 / 823 465 / 111
Vet totaal (g) 51 7
 Waarvan verzadigd (g) 24,9 3,4
Koolhydraten (g) 58 8
 Waarvan suikers (g) 9,8 1,3
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 28 4
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, fijne rasp, wok of hapjespan, vergiet, ovenschaal en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de romige spinaziegratin met spiegelei.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. Schil 

de aardappelen of was ze grondig en snijd in 
parten. Verhit de helft van de olijfolie in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
25 – 30 minuten, afgedekt, op middelhoog 
vuur. Haal na 20 minuten het deksel van de 
pan. Roer regelmatig door en breng op smaak 
met peper en zout. Snipper ondertussen de 
sjalot en snijd de knoflook fijn. 

SPINAZIE BEREIDEN
Snijd de tomaat in blokjes. Rasp met 

een fijne rasp een klein stukje van de bol 
nootmuskaat. Verhit de overige olijfolie in 
een wok of hapjespan en fruit de sjalot, de 
knoflook en de gedroogde tijm 2 – 3 minuten. 
Voeg de spinazie toe en roerbak 3 – 4 minuten, 
of tot deze geslonken is. Laat de spinazie 
uitlekken in een vergiet. Druk goed aan zodat 
het meeste vocht uit de spinazie lektt. 

 OP SMAAK BRENGEN
Zet de wok of hapjespan weer op het 

vuur en bak de tomaat 1 minuut. Zet het 
vuur middellaag, voeg de crème fraîche 
en de uitgelekte spinazie toe en roerbak 
nog 1 minuut. Breng op smaak met de 
nootmuskaattt, peper en zout.

GRATIN BAKKEN
 Doe het spinaziemengsel in een 
ovenschaalttt. Bestrooi met de geraspte 
belegen kaas en bak 10 – 15 minuten in 
de oven.

tTIP: Zorg dat je het vocht goed uit de 
spinazie drukt in een vergiet of zeef, anders 
wordt de gratin vrij nat.

SPIEGELEI BAKKEN
 Verhit ondertussen de roomboter in een 
koekenpan en bak 1 spiegelei per persoon. 
Breng op smaak met peper en zout.

ttTIP: Nootmuskaat heeft een vrij 
uitgesproken smaak. Voeg dus niet te veel in 
een keer toe, maar proef tussendoor goed. 

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen over de borden 
en leg het spiegelei erop. Serveer met 
de spinaziegratin.

tttTIP: Rauw heeft spinazie een groot 
volume, maar tijdens de verhitting slinkt de 
bladgroente flink. Daarom heb je niet zo'n 
grote ovenschaal nodig voor dit gerecht.



Rode paprikaf

Oude geitenkaas, 
flakes f

Aubergine f

Verse bieslook fBataat

De aubergine absorbeert de olijfolie als een spons: hoe meer olie je toevoegt, hoe zachter de 
aubergine wordt, maar daarmee wordt het gerecht ook calorierijker. Vind je de schil van de 
aubergine wat stug? Dan kun je deze er eventueel afhalen. Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Glutenvrij

* V

% g

GEGRATINEERDE AUBERGINE MET BATAATPUREE 
Met oude geitenkaas en bieslook

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6
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1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (st) f 1 2 3 4 5 6
Oude geitenkaas, flakes 
(g) 7) f

50    100 150    200 250    300

Bataat (g) 200 400 600 800 1000 1200
Verse bieslook (g) 23) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2715 / 649 424 / 101 
Vet totaal (g) 31 5
 Waarvan verzadigd (g) 17,0 2,7
Koolhydraten (g) 65 10
 Waarvan suikers (g) 25,5 4,0
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 21 3
Zout (g) 1,3 0,2

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 250 g bataat per persoon en vervang 
de melk en roomboter in de puree door een 
scheutje van het kookvocht van de bataat.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de gegratineerde aubergine met bataatpuree.

AUBERGINE SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de bataat. Halveer de aubergine 
in de lengte en snijd vervolgens in plakken 
van 1/2 cm dik. Verdeel over een bakplaat met 
bakpapier en besprenkel met de olijfolie, 
peper en zout.

AUBERGINE BAKKEN
Bestrooi de aubergines met de helft van 

de geitenkaas en bak 15 – 20 minuten in de 
oven, of totdat de plakken aubergine zacht 
zijn t.
 

tTIP: Door de plakken aubergine ruim te 
bestrooien met zout, worden ze sneller zacht 
in de oven. Droogt de aubergine te snel uit? 
Besprenkel dan met wat extra olijfolie.

 BATAAT KOKEN
 Weeg ondertussen de bataat af, schil 
de bataat en snijd in grove stukken. Kook 
de bataat 10 minuten, afgedekt, in de 
pan met ruim water. Giet af en laat zonder 
deksel uitstomen. 
 
tTIP: Oude kaas smelt anders dan jongere 
kazen. Als je de textuur van gesmolten oude 
(geiten)kaas niet lekker vindt, gebruik dan alle 
geitenkaas pas in stap 6. 

SNIJDEN
 Snijd of knip ondertussen de bieslook 
fijn. Snijd de paprika in kleine blokjes.

PUREE MAKEN
 Stamp met een aardappelstamper de 
bataat tot een grove puree. Meng de helft 
van de bieslook, de paprikablokjes en de 
roomboter erdoor. Breng op smaak met peper 
en zout. Voeg eventueel extra melk toe om het 
geheel wat smeuïger te maken.

SERVEREN
 Verdeel de bataatpuree over de borden 
en serveer met de gegratineerde aubergine. 
Garneer met de overige bieslook en de overige 
geitenkaas. Besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.



Gemalen kaneel

Gedroogde oreganoTurkse rode peper f

UiVolkoren penne

Aubergine fKnoflookteen

Volle yoghurt f

Feta fTomatenpuree

Rundergehakt met 
köftekruiden f

Dit recept is geïnspireerd op het Griekse gerecht pastitio, een ovenschotel met gehakt en 
bechamelsaus, die wel wat weg heeft van lasagne. In plaats van lasagnebladen gebruik je 
vandaag penne en wij hebben de bechamelsaus vervangen door een fris mengsel van yoghurt 
en feta.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Griekse gehaktschotel met penne 
Met een saus van feta en yoghurt

Totaal: 40-45 min.9
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INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Volkoren penne 
(g) 1) 17) 20) 75 150 225 300 375 450

Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Aubergine (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Turkse rode peper 
(st) f

 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
Rundergehakt  met 
köftekruiden (g) f

100 200 300 400 500 600

Tomatenpuree (kuipje)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 175 200
Volle yoghurt 
(g) 7) 19) 22) f

50 100 150 200 250 300

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) 3803 / 909 692 / 165 
Vet totaal (g) 45 8
 Waarvan verzadigd (g) 18,7 3,4
Koolhydraten (g) 69 13
 Waarvan suikers (g) 20,3 3,7
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 51 9
Zout (g) 1,6 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan, ovenschaal en kom.
Laten we beginnen met het koken van de Griekse gehaktschotel met penne.

PASTA KOKEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Kook ruim water in een pan met deksel 
voor de penne en kook de penne, afgedekt, 
8 – 10 minuten. Giet af en laat zonder 
deksel uitstomen.

SNIJDEN EN FRUITEN
Snipper ondertussen de ui en pers de 

knoflook of snijd fijn. Snijd de aubergine in 
blokjes van 1 cm. Verwijder de zaadlijsten 
van de Turkse rode peper en snijd de Turkse 
peper in blokjes van 1 cm. Verhit de olijfolie 
in een wok of hapjespan en fruit de ui, de 
gedroogde oregano en de kaneel 2 minuten 
op middelhoog vuur.

 BAKKEN
 Voeg de aubergine en de Turkse 
rode peper toe aan de wok of hapjespan 
en roerbak 8 – 10 minuten. Bak de laatste 
minuut de knoflook mee. Voeg vervolgens 
het gekruid rundergehakt toe en bak het in 
5 minuten los. Voeg in de laatste 2 minuten de 
tomatenpuree en 3 el water per persoon toe. 
Breng op smaak met peper en zout.

SAUS MENGEN
 Verkruimel ondertussen de feta boven 
een kom. Voeg de yoghurt toe en roer door. 
Breng op smaak met peper en zout.

TIP: Deze ovenschotel kun je al een dag van 
tevoren te bereiden, de smaken trekken er dan 
extra goed in. Bak de ovenschotel voor het 
eten 30 minuten op 180 graden in de oven.

LAAGJES MAKEN
 Meng 1/4 van het yoghurtmengsel 
door de pasta en verdeel de pasta over de 
ovenschotel. Verdeel de gehaktsaus erover 
en eindig met het overige yoghurtmengsel. 
Bak de ovenschotel 10 – 15 minuten in 
de oven.

SERVEREN
 Verdeel de Griekse gehaktschotel over 
de borden.

TIP: Kook je dit gerecht voor meer dan twee 
personen, bak het gehakt dan in een aparte 
koekenpan, zodat het goed bruin wordt. 



Je gebruikt maar liefst drie soorten tomaat in deze soep. Samen met het paprikapoeder en 
flink veel knoflook zorgt dit voor een diepe, complexe smaak. Geen maaltijdsoep is compleet 
zonder iets krokants - met de kaascroutons maak je het gerecht helemaal af.Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Geraspte belegen 
kaas f

Bruine ciabattaRode cherrytomaten f

Tomaat fKnoflookteen

PaprikapoederZongedroogde  
tomaten

Zure room f

DRIE-TOMATENSOEP MET KAASCROUTONS 
Met paprikapoeder en zure room
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons gerust of neem contact 
op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 CROUTONS BAKKEN 
• Snijd ondertussen de bruine ciabatta in blokjes van 1 cm. 
• Verhit de zonnebloemolie in een koekenpan en bak de 

ciabatta in 6 minuten rondom bruin op hoog vuur t. 
• Haal van het vuur, bestrooi de croutons met de geraspte 

belegen kaas en schep om.

tTIP: Zorg ervoor dat de koekenpan goed heet is voordat je 
de croutons toevoegt, dan worden ze lekker knapperig.

4 SERVEREN 
• Voeg de honing, peper en zout toe en pureer de tomaten 

glad met een staafmixer tt.
• Verdeel de tomatensoep over de kommen.                                                      

Garneer de soep met de zure room.                                                    
• Bestrooi de soep met de croutons en flink wat zwarte peper.
 
ttTIP: Proef de soep goed en voeg naar smaak meer 
peper, zout of honing toe.

1 VOORBEREIDEN
• Kook 250 ml water per persoon.
• Snijd de knoflook grof.                                                                                                       

Snijd de tomaten in blokjes. De cherrytomaten mogen heel 
blijven.                                                                                

• Snijd de zongedroogde tomaten in grove stukken.

2 TOMATEN KOKEN
• Verhit de olijfolie in een soeppan met deksel en roerbak 

de knoflook, het paprikapoeder en alle soorten tomaat 
2 minuten op hoog vuur.                                                                                                       

• Schenk het kokende water in de pan en verkruimel het 
bouillonblokje erboven. 

• Zet het vuur lager en kook de tomaten, afgedekt, 
10 – 12 minuten. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st) 2 4 6 8 10 12
Tomaat (st) f 2    4 6    8 10    12
Zongedroogde tomaten (g) 30 60 90 120 150 180
Paprikapoeder (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Rode cherrytomaten (g) f 125 250 375 500 625 750
Bruine ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2 3    4 5    6

Geraspte belegen kaas (g) 7) f 25    50 75    100 125    150    
Zure room (g) 7) f 50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje (st) 1 2 3 4 5 6
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6
Honing (el) 11/4 21/2  3/4 5 61/4 71/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3372 / 806 673 / 161 
Vetten (g) 48 10
 Waarvan verzadigd (g) 14,4 2,9
Koolhydraten (g) 70 14
 Waarvan suikers (g) 34,8 6,9
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 18 4
Zout (g) 8,1 1,6

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je zoutinname? Gebuik dan 1/2 bouillonblokje 
per persoon in plaats van 1.

BENODIGDHEDEN: Soeppan met deksel, koekenpan en staafmixer. 
Laten we beginnen met het koken van de drie-tomatensoep met kaascroutons.



Met ingrediënten als basilicumcrème, Parmezaanse kaas en pijnboompitten geef je deze 
burger een Italiaanse twist. Zet je tanden in de knapperige ciabatta en waan je voor even in 
Italië... Buon appetito!Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

- 

§

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Basilicumcrème  f

Blok parmigiano 
reggiano f

Knoflookteen

Tomaat fWitte ciabatta

Rode uiPruimtomaat f

Radicchio, rucola & 
bladsla f

PijnboompittenHalf-om-halfhamburger 
f

Mayonaise f

BURGER OP ITALIAANSE WIJZE 
Met tomatensalsa en gemengde salade
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons gerust of neem contact 
op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 HAMBURGER BAKKEN 
• Verhit de roomboter in een koekenpan op middelhoog 

vuur en bak de hamburger samen met de rode-uiringen 
2 – 3 minuten per kant, of tot de hamburger gaar is. 

• Strooi in de laatste minuut de helft van de parmigiano 
reggiano over de burgers.

• Verhit ondertussen een andere koekenpan, zonder olie, op 
hoog vuur en rooster de pijnboompitten tot ze beginnen te 
kleuren. Haal uit de pan en bewaar apart.

4 SERVEREN 
•  Snijd de ciabatta's in tweeën en smeer de 

basilicummayonaise op het broodje. Leg de hamburger 
erop, bedek met 3 el tomatensalsa per persoon en wat van 
de radicchio, rucola en bladsla naar wens. 

• Meng de overige sla met de rest van de tomatensalsa en 
serveer ernaast. 

• Garneer de salade met de pijnboompitten en de overige 
parmigiano reggiano.

1 VOORBEREIDEN
• Verwarm de oven voor op 200 graden en bak de ciabatta in 

6 – 8 minuten bruin. 
• Snijd de tomaat en de pruimtomaat in kleine blokjes. 
• Snipper de helft van de rode ui heel fijn en snijd de rest in 

halve ringen. 
• Pers de knoflook of snijd fijn. Rasp de parmigiano 

reggiano grof.

2 SALSA EN MAYO MAKEN
• Meng in een kom de fijngesneden rode ui, de 

tomatenblokjes, de knoflook, de extra vierge olijfolie en de 
zwarte balsamicoazijn. Breng op smaak met peper en zout 
en bewaar apart.

• Meng in een kleine kom de basilicumcrème met 
de mayonaise.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Witte ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Pruimtomaat (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode ui (st)  1/2 1 1 1/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Blok parmigiano reggiano (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Basilicumcrème (ml) f 8 15 20 24 32 39
Mayonaise (g) 3) 10) 19) 22) f 20 40 60 80 100 120
Half-om-halfhamburger (st) f 1 2 3 4 5 6
Pijnboompitten (g) 19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30
Radicchio, rucola & bladsla (g) 23) f 30 60 90 120 150 180

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
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) 4029 / 963 824 / 197 
Vetten (g) 68 14
 Waarvan verzadigd (g) 21,5 4,4
Koolhydraten (g) 43 9
 Waarvan suikers (g) 10,7 2,2
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 40 8
Zout (g) 1,7 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 10) Mosterd 
Kan sporen bevatten van:  17) Eieren 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 25) Sesam 
27) Lupine  

BENODIGDHEDEN: Kom, 2x koekenpan, kleine kom en grove rasp. 
Laten we beginnen met het koken van de  burger op Italiaanse wijze.



35-40 min. Glutenvrij 

Eet binnen 3 dagen

g8

§

+ Veel handelingen

Procureur is een mals stukje varkensvlees en komt uit de nek van het varken. Het varkensvlees 
draagt het keurmerk van de Keten Duurzaam Varkensvlees. Varkensvlees gaat goed samen met zoete 
smaken: vandaag eet je het dan ook met cranberrychutney, rode ui en gebakken appel.

PROCUREUR MET SPRUITJES EN SPEKJES 
MET AARDAPPELPUREE, ZOETE CHUTNEY, APPEL EN TIJM

Procureur f

Spekblokjes fVerse tijm f

Kruimige aardappelenSpruitjes f

AppelRode ui

Cranberrychutney f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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BAKKEN
 Haal de procureur uit de pan en leg 
in een ovenschaal. Bak de procureur nog 
5 minuten in de voorverwarmde oven. Leg 
ondertussen de voorgekookte spruitjes bij de 
spekblokjes in de hapjespan en bak 
5 – 8 minuten mee op middelhoog vuur. Breng 
op smaak met peper en zout.

CHUTNEY EN PUREE AFMAKEN
  Voeg de cranberrychutney en 1 el water 
per persoon toe aan de steelpan met rode ui. 
Roer goed door tot je een mooie egale saus 
krijgt. Stamp met een aardappelstamper de 
aardappelen tot puree en breng op smaak 
met de overige roomboter, de mosterd, tijm 
en een scheutje melk om het geheel smeuïg te 
maken. Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Serveer de aardappelpuree met de 
procureur, de spruitjes met spekjes, de 
gebakken appel en de saus.

tTIP: De spruitjes in de box worden in 
schoon geleverd, maar het kan voorkomen dat 
er een aantal vieze tussenzit. Haal de buitenste 
blaadjes er daarom voor de zekerheid af.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Breng een bodempje water aan de kook in een 
pan met deksel en kook de spruitjes, afgedekt, 
5 – 8 minuten t. Giet af en spoel met koud 
water om verdere garing te voorkomen. Was 
of schil ondertussen de aardappelen en snijd 
in gelijke stukken. Snijd de rode ui in ringen. 
Snijd de appel in dunne plakken van 1/2 cm 
en verwijder voorzichtig het klokhuis. Ris de 
blaadjes van de takjes tijm.

KOKEN EN BAKKEN
Zorg dat de aardappelen net onder 

water staan in een pan met deksel en kook de 
aardappelen, afgedekt, in 12 – 15 minuten 
gaar. Giet af en laat zonder deksel uitstomen. 
Verhit ondertussen 1/2 el roomboter per 
persoon in een steelpan op middelmatig 
vuur en bak de rode ui met een snuf zout 
12 – 15 minuten. Roer regelmatig, zodat de 
uien niet aanbranden: het is de bedoeling dat 
ze karameliseren.

 SPEK EN VLEES BAKKEN
 Verhit ondertussen 1/2 el roomboter per 
persoon in een koekenpan op middelmatig 
vuur en bak de appelplakken 4 – 5 minuten 
per kant. Bak eventueel langer als je wilt 
dat de appel nog zachter wordt. Verhit een 
hapjespan op middelhoog vuur en bak de 
spekblokjes 4 – 5 minuten. Voeg de procureur 
met 1/2 el roomboter per persoon toe aan de 
pan en bak 1 – 2 minuten per kant.

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

300 600 900 1200 1500 1800

Rode ui (st) 1 2 3 4 5 6
Appel (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse tijm (g) 23) f 5 10 15 20 25 30
Spekblokjes (g) f 40 80 120 160 200 240
Procureur (140 g) f 1 2 3 4 5 6
Cranberrychutney (g) 
19) 22) f

40 80 120 160 200 240

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

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 5226 / 1249 544 / 130 
Vetten (g) 69 7
 Waarvan verzadigd (g) 30,4 3,2
Koolhydraten (g) 106 11
 Waarvan suikers (g) 36,8 3,8
Vezels (g) 19 2
Eiwit (g) 43 4
Zout (g) 2,1 0,2

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 

tTIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op je 
calorie-inname? Gebruik dan de helft van 
de spekjes, de helft van de uienchutney en 
vervang de roomboter en melk in de puree 
door kookvocht van de aardappelen.

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, ovenschaal, koekenpan, steelpan, aardappelstamper en hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de procureur met spruitjes en spekjes.



35-40 min Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

g8

§

+ Veel handelingen

De victoriabaars heeft een vaste structuur en een milde smaak, wat hem erg geschikt maakt voor 
ovengerechten. Door het notenkorstje wordt de vis heerlijk krokant. Naast de vis serveer je een 
risotto. Door constant te blijven roeren, worden de rijstkorrels stuk voor stuk perfect gaar en komt 
het zetmeel vrij, wat ervoor zorgt dat de risotto romig en zacht wordt. De friszure salade brengt het 
geheel in balans.

VICTORIABAARS MET WALNOTENKORSTJE 
MET TOMATENRISOTTO EN EEN FRISSE SALADE

Verse bladpeterselie & 
dragon f

WalnotenCitroen

SjalotKnoflookteen

Mini-romatomaten fRisottorijst

Blok parmigiano 
reggiano f

Olijven & kappertjes fBotersla f

Victoriabaarsfilet f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh
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WALNOTENMENGSEL MAKEN
 Rasp ondertussen de citroen en snijd 
de citroen in parten. Hak de walnoten, de 
dragon en de bladpeterselie heel fijn en meng 
met de overige knoflook, 1/2 tl citroenrasp per 
persoon, de helft van de olijfolie en peper en 
zout naar smaak t. Besmeer een kant van de 
victoriabaarsfilet met het mengsel.

tTIP: Heb je een kleine keukenmachine? Mix 
het walnotenmengsel dan hierin. Dit gaat een 
stuk sneller!

VIS BAKKEN EN SALADE MAKEN
  Doe de overige olijfolie in een ovenschaal. 
Leg de victoriabaarsfilet in de ovenschaal 
en rooster 7 – 14 minuten in de oven, of tot de 
victoriabaars gaar is. Snijd ondertussen de 
botersla grof. Meng in een saladekom de extra 
vierge olijfolie met de witte balsamicoazijn, 
peper en zout tot een dressing. Meng de sla, de 
olijven en de kappertjes door de dressing.

SERVEREN
 Rasp bijna alle parmigiano reggiano 
boven de risotto en roer samen met de 
roomboter en de losse geroosterde tomaten 
door de risotto. Serveer de risotto in diepe 
borden en leg daar de victoriabaars en de 
tomaten op. Rasp de overige parmigiano 
reggiano over de risotto. Garneer de salade 
met de citroen en serveer ernaast tt.

ttTIP: Je kunt de citroen eventueel ook 
uitknijpen over de vis, als je dat lekker vindt.

RISOTTO VOORBEREIDEN
Verwarm de oven op 200 graden en bereid 

de bouillon. Pers de knoflook of snijd fijn. 
Snipper de sjalot. Verhit de 1/2 el olijfolie per 
persoon in een grote koekenpan met deksel 
en fruit de sjalot en de helft van de knoflook 
2 – 3 minuten. Voeg de risottorijst toe en bak 
nog 1 minuut mee. Voeg 1/3 van de bouillon toe 
en laat de rijstkorrels de bouillon langzaam 
opnemen. Roer regelmatig door.

RISOTTO GAREN
Voeg, zodra de bouillon door de 

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

 TOMATEN ROOSTEREN
 Meng ondertussen de romatomaatjes in 
een ovenschaal met de zwarte balsamicoazijn, 
1/2 el olijfolie per persoon en breng op smaak 
met peper en zout. Rooster de tomaatjes 
18 – 20 minuten in de oven.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450
Mini-romatomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Citroen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Walnoten (g) 8) 19) 25) 30 60 90 120 150 180
Verse bladpeterselie & 
dragon (g) 23) f

5 10 15 20 25 30

Victoriabaarsfilet 
(110 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Botersla (krop) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Olijven & kappertjes 
(g) f

15 30 45 60 75 90

Blok parmigiano 
reggiano (g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Extra vierge olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn 
(tl)

1 2 3 4 5 6

Witte balsamicoazijn 
(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) 4661 / 1114 581 / 139 
Vetten (g) 70 9
 Waarvan verzadigd (g) 16,7 2,1
Koolhydraten (g) 70 9
 Waarvan suikers (g) 8,6 1,1
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 44 5
Zout (g) 4,3 0,5

ALLERGENEN

4) Vis 7) Melk/lactose 8) Noten 
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 23) Selderij 25) Sesam 

BENODIGDHEDEN
2x ovenschaal, saladekom, fijne rasp en grote koekenpan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de victoriabaars met walnotenkorstje.



Citroenmelisse f

Crème fraîche f

Halfvolle melk f

Vrije-uitloopei f

Friese reuze-
suikerbollen 

Gemalen kaneel 

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 15 – 20 min.4

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

WENTELTEEFJES VAN 
SUIKERBOLLEN 
Met crème fraîche en citroenmelisse



LEKKER 
TOETJE

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

 

WENTELTEEFJES VAN SUIKERBOLLEN

BENODIGDHEDEN: 
Koekenpan, garde en bord.

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

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

een garde. 

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

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

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

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

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

2 4

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

Zelf toevoegen
Kristalsuiker (el) 3 6
Roomboter (el) 1 2

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2315 / 562 960 / 229 
Vetten (g) 25 10 
 Waarvan verzadigd (g) 14,5 5,9
Koolhydraten (g) 71 29
 Waarvan suikers (g) 44,4 18,1
Vezels (g) 1 0
Eiwit (g) 13 5
Zout (g) 0,9 0,4 

 
ALLERGENEN

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



ONTBIJT 1- 

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

  #HelloFresh 
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1
2
3

GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

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

CROISSANT MET BELEGEN KAAS  
Met gekookt ei en tuinkers

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4
Meergranen croissant (st) 
1) 3) 6) 7) 11) 22) 27) 

2 4

Belegen kaas (plak) 7) f 2 4

Tuinkers (el) 15) 23) 24) 1 2

Zelf toevoegen

Roomboter (el) 1 2

f in de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Steelpan met deksel

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2351 / 562 1292 / 309 
Vetten (g) 36 20
 Waarvan verzadigd (g) 17,6 9,7 
Koolhydraten (g) 37 20
 Waarvan suikers (g) 13,6 7,5
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 20 11
Zout (g) 1,5 0,8 

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam  

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 22) Noten 23) Selderij 
24) Mosterd 27) Lupine 

1 Verwarm de oven voor op 210 graden. 

2 Zorg dat de eieren net onder water staan in een steelpan met deksel. Breng 
afgedekt aan de kook en kook de eieren in 6 minuten hard. Spoel onder 

koud water.

3Bak de croissants 8 minuten in de oven. Pel het ei en snijd in plakken. 

4 Snijd de croissant open en besmeer met de roomboter. Beleg met de belegen 
kaas en het ei en garneer met de tuinkers.

 CROISSANT MET 
BELEGEN KAAS  
Met gekookt ei en tuinkers  
 
 
MANGOSMOOTHIE  
Met vanilleyoghurt en 
hennepzaad  
 
 
HAVERMOUT MET 
CHOCOLADE 
Met dadels en walnoten  

-EXTRA-
• Perssinaasappelen



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Mango (st) ½ 1

Vanilleyoghurt (g) 7) f 250 500

Hennepzaad (g) 19) 22) 25) 15 30

f in de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Blender of staafmixer met hoge kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 950 / 227 348 / 83
Vetten (g) 6 2
 Waarvan verzadigd (g) 1,5 0,5
Koolhydraten (g) 35 13
 Waarvan suikers (g) 34,1 12,5
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 7 3
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

7) Melk/lactose

Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

1 Schil de mango en snijd het vruchtvlees 
van de pit. 

2 Voeg de mango, de vanilleyoghurt en 
het grootste deel van het hennepzaad 

toe aan een blender of hoge kom en pureer 
tot een dikke smoothie. Voeg eventueel een 
scheutje water toe om de smoothie dunner 
te maken.

3 Verdeel de mangosmoothie over 
grote glazen en garneer met het 

overige hennepzaad.

MANGOSMOOTHIE  
Met vanilleyoghurt en hennepzaad

HAVERMOUT MET CHOCOLADE  
Met dadels en walnoten

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Havermout (g) 1) 19) 22) 25) 100 200

Halfvolle melk (ml) 7) f 400 800

Gedroogde dadelstukjes (g) 19) 22) 25 50

Chocoladevlokken (g) 6) 7) 19) 22) 25) 30 60

Walnoten (g) 8) 19) 25) 40 80

f in de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Steelpan met deksel

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2247 / 537 754 / 180 
Vetten (g) 25 8
 Waarvan verzadigd (g) 6,9 2,3
Koolhydraten (g) 56 19
 Waarvan suikers (g) 23,2 7,8
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 18 6
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose 8) Noten 

Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 

22) (Andere) noten 25) Sesam 

1Meng in een steelpan met deksel de 
havermout, halfvolle melk, het grootste 

deel van de dadelstukjes en 50 ml water 
per persoon.  

2 Verwarm het mengsel gedurende 
5 minuten, afgedekt, op middellaag 

vuur. Zet het vuur laag zodra het begint 
te koken. Roer regelmatig goed, om 
aanbranden te voorkomen. Zet daarna het 
vuur uit en laat 1 minuut, afgedekt, rusten.

3 Roer de helft van de chocoladevlokken 
door de havermout en verdeel over 

de ontbijtkommen.

4 Garneer de havermout met 
de walnoten en overige 

chocoladevlokken en dadelstukjes.



Risotto met venkel en gekruide 
varkensworst

Schelvis met zelfgemaakte 
kruidenroomkaas

Knapperig platbrood met falafel en feta

Tomaat-paprikasoep met parelcouscous

 Gekruid rundergehakt  Broodje omelet met pittige blauwe kaas  Casarecce met kipgehakt 
in romige saus

 Garnalen in verse tomatensaus  Luxe kalfsstoof met witlofsalade

Warme salade met bataat en kikkererwten

HET MENU VAN VOLGENDE WEEK 
Week 51 - 15 t/m 19 december

Gebakken kabeljauw met kokoscrumble

Portobello met geitenkaas uit de oven Orzo alla carbonara

JOUW MENU

Bekijk in je online account 
welke recepten er in jouw 

volgende box zitten.

LIEVER ZELF KIEZEN?

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

2. Klik op 'Wijzig menu'.

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



NOG MEER GENIETEN MET HELLOFRESH 
Een lekker dessert, een goed ontbijt of een box vol vers fruit

WEEK 50 | 2018

GENIETEN MET KERST

Appel-perencrumble

Meergranenbeschuit met avocado

Chocolademousse

Zuurdesembroodje met omelet Halfvolle kwark met fruit

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

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

Met de Kerstbox tover jij eenvoudig een feestelijk viergangendiner 
op tafel. Het feest begint met deze zalmtartaar. Zalm is een echte 

kerstklassieker en deze friszure tartaar is een gegarandeerd succes! 

Je kunt de Kerstbox nog tot 17 december bestellen op
HelloFresh.be/kerst


