
Bospeen  

Schelvisfilet zonder 
huid

Vastkokende 
aardappelen  

Volle yoghurt  Verse bieslook  

Voorraadkast items

40 min. • Eet binnen 3 dagen • Caloriefocus

Olijfolie, mosterd, roomboter, peper en zout

Schelvisfilet met bieslooksaus 
met aardappeltjes en bospeen uit de oven



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, kleine kom, 
keukenpapier, bakplaat met bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Vastkokende 
aardappelen (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Verse bieslook* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

25 50 75 100 125 150

Schelvisfilet zonder 
huid* (st) 4)

1 2 3 4 5 6

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

Mosterd (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2351 /562 392 /94
Vetten (g) 21 4
 Waarvan verzadigd (g) 6,9 1,2
Koolhydraten (g) 60 10
 Waarvan suikers (g) 10,1 1,7
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 0,5 0,1

Allergenen:
4) Vis 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

WEETJE: Wist je dat dit gerecht door de 
wortelen rijk is aan vitamine A? Deze vitamine 
is van belang voor een gezonde groei, de ogen 
en het afweersysteem. Daarnaast is dit gerecht 
laag in zout en rijk aan vezels.

1. Voorbereiden
Verwarm de oven op 220 graden. Breng ruim 
water aan de kook in een pan met deksel voor de 
aardappelen en de bospeen. Weeg 200 g bospeen 
per persoon af. Snijd de bospeen in de lengte in 
kwarten. Schil de aardappelen of was ze grondig en 
snijd in lange, smalle parten.

2. Koken
Kook de bospeen en aardappelen samen 
8 – 10 minuten in de pan met deksel. Giet af en laat 
zonder deksel uitstomen.

3. Roosteren
Verdeel de bospeen en aardappelen over een 
bakplaat met bakpapier, dep ze droog met 
keukenpapier en meng met 1 el olijfolie per persoon. 
Bak 20 – 30 minuten in de oven (zie TIP). Breng op 
smaak met peper en zout.

TIP: De oventijd van de aardappelen en bospeen 
kan langer zijn als je een combimagnetron of 
elektrische oven gebruikt. Prik er in met een 
vork: als dit makkelijk gaat, zijn de bospeen en 
aardappelen gaar.

4. Bieslooksaus maken
Snijd of knip ondertussen de verse bieslook fijn. 
Meng in een kleine kom de volle yoghurt, 1/2 tl 
mosterd per persoon en de bieslook. Breng op 
smaak met peper en zout.

5. Saus opwarmen
Dep tegen het einde van de oventijd de schelvisfilet 
droog met keukenpapier. Smelt 1/2 el roomboter per 
persoon in een koekenpan en bak de schelvisfilet 
2 – 3 minuten per kant op middelhoog vuur, tot hij 
gaar is. Haal de vis uit de koekenpan en roer de 
bieslooksaus door het bakvet in de pan.

6. Serveren
Verdeel de bospeen en aardappelen over de 
borden, leg de schelvisfilet erop en serveer met 
de bieslooksaus.

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  

Walnootstukjes  Orzo  

Bosui  

Courgette  Champignons  

Geraspte Italiaanse 
kaas

Voorraadkast items

30 min. • Eet binnen 5 dagen

Groentebouillon, roomboter, olijfolie, peper 
en zout

Champignonrisotto van orzo 
Met walnoten en Italiaanse kaas



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, keukenpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Bosui (st) 2 4 6 8 10 12

Champignons* (g) 125 250 375 500 625 750

Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505

Walnootstukjes (g) 8) 
19) 25)

20 40 60 80 100 120

Geraspte Italiaanse 
kaas* (g) 3) 7)

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3165 /757 447 /107
Vetten (g) 35 5
 Waarvan verzadigd (g) 12,0 1,7
Koolhydraten (g) 76 11
 Waarvan suikers (g) 16,6 2,3
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 2,3 0,3

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

WEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan 350 g 
groenten per persoon bevat? Daarnaast is het 
door de champignons, courgette en Italiaanse 
kaas rijk aan vitamine B2, welke nodig is om je 
energieniveau op peil te houden.

1. Voorbereiden
Bereid de bouillon voor de orzo. Snipper de ui en 
snijd de bosui in fijne ringen. Maak de champignons 
schoon met keukenpapier en snijd ze in kwarten. 
Snijd de courgette in de lengte in kwarten en 
vervolgens in blokjes.

2. Orzo bereiden
Verhit 1/2 el roomboter in een pan met deksel en fruit 
de ui 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de orzo 
toe en roerbak 1 minuut. Schenk de bouillon over de 
orzo en kook de orzo, afgedekt, in 10 – 12 minuten 
op laag vuur droog. Schep regelmatig om. 
Voeg eventueel extra water toe als de orzo te 
droog wordt.

3. Bakken
Verhit ondertussen 1/2 el olijfolie per persoon in 
een koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
courgette en de champignons 4 - 6 minuten. Voeg 
de bosui toe en bak nog 1 minuut. Breng op smaak 
met peper en zout (zie TIP).

TIP: De bosui wordt in dit gerecht vrij laat aan de 
kastanjechampignons toegevoegd, zodat deze zijn 
pittige smaak behoudt. Liever een mildere smaak? 
Bak de bosui dan vanaf het begin mee.

4. Walnootstukjes roosteren
Verhit ondertussen een koekenpan op hoog vuur en 
rooster de walnootstukjes, zonder olie, goudbruin. 
Haal uit de pan en bewaar apart.

5. Mengen
Voeg vervolgens de champignons, de courgette, de 
bosui en de helft van de Italiaanse kaas toe aan de 
orzo en verwarm al roerend 2 minuten.

6. Serveren
Verdeel het gerecht over de borden. Garneer met de 
walnootstukjes en de overige Italiaanse kaas.

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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Tomaat  

Paprikapoeder  Vers basilicum  

Rode paprika  

Knoflookteen  Rode ui  

Zure room

Geraspte belegen kaas  Demi baguette  

Voorraadkast items

50 min. • Eet binnen 5 dagen

FAMILY

Olijfolie, zwarte balsamicoazijn, 
groentebouillon, peper en zout

De Warmste Soep 
Geroosterde tomaat-paprikasoep met gegratineerde broodstengels

HOERA,

IS WEER EEN BEETJE WARMER!

Fantastisch, je hebt de Warmste Soep 
in je box gekozen en zo de Belgische 

Federatie van voedselbanken 
gesteund. Benieuwd hoeveel deze 

actie heeft opgebracht? Ga naar 
onze blog!



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

Benodigdheden
Ovenschaal, bakplaat met bakpapier, staafmixer

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Tomaat (st) 2 4 6 8 10 12

Rode paprika* (st) 1 2 3 4 5 6

Rode ui (st) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Vers basilicum* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6

Demi baguette (st) 1) 
17) 20) 21) 22) 25)

1 2 3 4 5 6

Geraspte belegen 
kaas* (g) 7)

25 50 75 100 125 150

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

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

Zwarte 
balsamicoazijn (el)

1 2 3 4 5 6

Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3006 /719 326 /78
Vetten (g) 32 3
 Waarvan verzadigd (g) 10,6 1,2
Koolhydraten (g) 80 9
 Waarvan suikers (g) 25,5 2,8
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 22 2
Zout (g) 3,7 0,4

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

WEETJE: Dit gerecht bevat bijna 3 keer 
zoveel vitamine C als de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid. De voornaamste bron is de 
paprika. Ook bevat de soep ongeveer 30% 
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
voor vezels.

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de 
tomaten in kwarten en de rode paprika in repen. 
Hak de rode ui en de knoflook grof. Scheur de helft 
van de basilicumblaadjes grof, bewaar de takjes.

2. Groenten roosteren
Meng de tomaat, paprika, rode ui, de helft van de 
knoflook, de basilicumtakjes en de helft van de 
basilicumblaadjes in een ovenschaal of op een 
bakplaat met bakpapier. Besprenkel de groenten 
met de olijfolie, de zwarte balsamicoazijn en het 
paprikapoeder en meng goed. Breng op smaak met 
peper en zout en rooster de groenten  
30 – 35 minuten in de oven.

3. Tosti's maken
Snijd ondertussen de meerzadenbaguette in de 
lengte tot broodstengels van 1 – 2 cm breed. Leg de 
stengels op een bakplaat met bakpapier, besprenkel 
eventueel met een beetje olijfolie en bestrooi met 
de geraspte kaas en overige knoflook. Bereid ook 
de bouillon.

4. Tosti's afbakken
Plaats de broodstengels boven de groenten in de 
oven en bak 10 – 12 minuten.

5. Soep pureren
Voeg ondertussen de groenten, inclusief het 
kookvocht, toe aan een soeppan. Pureer de 
groenten met een staafmixer en voeg de bouillon 
toe tot de soep de gewenste dikte heeft.

6. Serveren
Verdeel de soep over de kommen. Garneer de soep 
met de zure room en het overige basilicum. Serveer 
met de broodstengels.

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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Witlof  

Wit platbrood  Geraspte oude kaas  

Rode ui  

Zure room  Nootmuskaat  

RucolaAchterham  

Voorraadkast items

 25 min. • Eet binnen 5 dagen

Roomboter, honing, peper en zout

Platbroodpizza bianco met witlof en ham 
met oude kaas en rucola



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

Benodigdheden
Kleine kom, koekenpan, rasp, bakplaat 
met bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Witlof* (st) 2 4 6 8 10 12

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Nootmuskaat (bol) 1 1 1 1 2 2

Zure room* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

Geraspte oude kaas* 
(g) 7)

25 50 75 100 125 150

Wit platbrood (st) 1) 2 4 6 8 10 12

Achterham* (plakje) 2 4 6 8 10 12

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

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

Honing (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3042 /727 454 /108
Vetten (g) 23 3
 Waarvan verzadigd (g) 13,8 2,1
Koolhydraten (g) 93 14
 Waarvan suikers (g) 21,1 3,1
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 33 5
Zout (g) 1,7 0,3

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

WEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan 
350 g groente per persoon bevat? Dat is meer 
dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de 
onderkant van de stronken witlof en snijd het 
witlof in de lengte doormidden. Verwijder de 
harde kern en snijd in smalle reepjes. Snijd de rode 
ui in dunne halve ringen. Snijd de ham in kleine 
vierkante stukjes.

2. Witlof karamelliseren
Verhit 1/2 el boter per persoon in een koekenpan op 
middelhoog vuur en bak het witlof 3 – 4 minuten, 
zodat het een beetje zacht wordt. Breng op smaak 
met peper en zout en voeg 1/2 el honing per persoon 
toe. Roerbak nog 3 – 4 minuten. Rasp ondertussen 
naar wens een deel van de nootmuskaat.

3. Saus maken
Meng de zure room samen met de geraspte kaas in 
een kleine kom. Breng goed op smaak met peper en 
zout. Voeg de nootmuskaat toe. 

4. Pizza's maken
Besmeer de platbroden met de kaasroomsaus 
en bestrooi met de rode ui. Bak de pizza's 
2 – 3 minuten in de oven (zie TIP).

TIP: Bak je meerdere pizza's? Werk dan sneller door 
een nieuwe pizza in de oven te doen, terwijl je met 
de afgebakken pizza met stap 5 begint.

5. Pizza afmaken
Verdeel het gekarameliseerd witlof en de ham over 
de platbroodpizza's en bak nog 2 – 3 minuten in 
de oven.

6. Serveren
Garneer de pizza's met de rucola en serveer. 

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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Gele biet  

Amandelschaafsel  Handsinaasappel  

Kruimige aardappelen  

Bospeen  Verse tijm  

Verse bladpeterselie

Honing  Varkenshaas  

Voorraadkast items

 PREMIUM  50 min. • Eet binnen 5 dagen

PREMIUM

Roomboter, melk, mosterd, kippenbouillon, 
suiker, peper en zout

Varkenshaas met honing-sinaasappelsaus 
met geglaceerde bospeen



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

Benodigdheden
Pan met deksel, ovenschaal, 
koekenpan, aardappelstamper

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gele biet* (st) 1 2 3 4 5 6

Kruimige aardappelen 
(g)

300 600 900 1200 1500 1800

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

Bospeen* (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Handsinaasappel (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Amandelschaafsel* 
(g) 8) 19) 25)

15 20 25 30 45 50

Varkenshaas* (g) 140 280 420 560 700 840

Honing (potje) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse bladpeterselie* 
(g)

2½ 5 7½ 10 12½ 15

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Melk scheutje

Mosterd (tl) 2 4 6 8 10 12

Kippenbouillon (ml) 50 100 150 200 250 300

Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4132 /988 451 /108
Vetten (g) 41 4
 Waarvan verzadigd (g) 21,9 2,4
Koolhydraten (g) 100 11
 Waarvan suikers (g) 41,6 4,5
Vezels (g) 16 2
Eiwit (g) 45 5
Zout (g) 1,0 0,1

Allergenen:
8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sezamzaad

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Breng 
ruim water aan de kook in een pan met deksel 
voor de aardappels en de gele biet. Schil de gele 
biet en snijd in kleine blokjes van 1/2 cm. Schil de 
aardappelen of was ze grondig en snijd in grove 
stukken. Ris de blaadjes van de takjes tijm. Snijd 
het loof van de bospeen (laat een klein stukje groen 
zitten) en schil ze. Pers de sinaasappel uit. 

2. Aardappels koken
Kook de gele biet 20 – 25 minuten, voeg de 
aardappelen toe na 5 – 10 minuten. Giet daarna af 
en stamp de aardappelen en bieten tot een grove 
puree. Voeg 1 el boter per persoon en een scheutje 
melk toe om het smeuïg te maken. Voeg vervolgens 
1 tl mosterd per persoon toe en breng op smaak met 
peper en zout.

3. Wortel glaceren
Verhit een grote koekenpan op middelmatig 
vuur en rooster het amandelschaafsel tot deze 
goudbruin is. Haal uit de pan en bewaar apart. 
Zet de koekenpan terug op het vuur en smelt 
1/2 el roomboter in de pan. Bak de bospenen 
5 – 6 minuten. Voeg de bouillon, de suiker en de tijm 
toe, draai het vuur laag en laat met de deksel op de 
pan nog 10 – 12 minuten stoven.

4. Varkenshaas bereiden
Verhit ondertussen 1 el boter per persoon in een 
koekenpan op hoog vuur. Bestrooi de varkenshaas 
met peper en zout. Bak de varkenshaas in 2–3 
minuten rondom bruin. Leg de varkenshaas 
vervolgens in een ovenschaal en bak nog 
10–15 minuten in de oven. Bewaar de koekenpan 
met het bakvet. 

5. Saus maken
Verwarm de koekenpan met het bakvet op laag 
vuur en voeg de honing en het sinaasappelsap toe. 
Laat de saus op laag vuur in 6-10 minuten zachtjes 
inkoken. Snijd ondertussen de peterselie fijn.

6. Serveren
Verdeel de aardappel-bietenpuree over de borden. 
Leg de bospeen en varkenshaas ernaast. Giet de 
saus over de varkenshaas. Garneer met de verse 
bladpeterselie en amandelschaafsel.

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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Krieltjes  

Verse dille  Citroen  

Sjalot  

Venkel  Knoflookteen  

Zeekraal

Zalmfilet  Mayonaise  

Voorraadkast items

 PREMIUM  45 min. • Eet binnen 3 dagen

PREMIUM

Olijfolie, roomboter, peper en zout

Gebakken zalmfilet met zeekraal 
met venkel, krieltjes en citroenmayonaise



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

Benodigdheden
Ovenschaal, koekenpan, kleine kom, 
keukenpapier, hapjespan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Venkel* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse dille* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

40 50 75 100 125 150

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

Zeekraal* (g) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4590 /1097 694 /166
Vetten (g) 79 12
 Waarvan verzadigd (g) 18,3 2,8
Koolhydraten (g) 57 9
 Waarvan suikers (g) 7,9 1,2
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 35 5
Zout (g) 1,2 0,2

Allergenen:
3) Eieren 4) Vis 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

1. Krieltjes bakken
Verwarm de oven voor op 200 graden. Was 
de krieltjes en halveer ze. Leg de krieltjes in 
een ovenschaal en meng met 1 el olijfolie per 
persoon. Breng op smaak met peper en zout. Bak 
de krieltjes 25 – 35 minuten in de oven, schep 
halverwege om.

2. Snijden, persen, hakken
Snipper ondertussen de sjalot en pers de knoflook 
of snijd fijn. Halveer de venkel, snijd in kwarten 
en verwijder de harde stengels en kern. Snipper 
de venkel (zie TIP). Pers de citroen uit en hak de 
dille grof.

TIP: In dit recept snipper je de venkel net zoals je 
dat bij een ui doet. Hierdoor wordt hij sneller gaar en 
wordt de smaak zachter.

3. Venkel bakken
Verhit de roomboter in een hapjespan op 
middelhoog vuur en fruit de sjalot 2 – 3 minuten. 
Voeg de gesnipperde venkel toe en bak deze in 
10 – 12 minuten zacht. Blus vervolgens af met 
3 el water per persoon en laat inkoken tot het 
grootste deel van het vocht is verdampt. Voeg 
eventueel meer water toe wanneer je de venkel nog 
zachter wilt. Meng ondertussen in een kleine kom 
1/2 tl citroensap per persoon met de mayonaise.

4. Zalmfilet bakken
Dep de zalmfilet droog met keukenpapier en wrijf 
in met peper en zout. Verhit 1 el olijfolie per persoon 
in een koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
zalmfilet 2 – 3 minuten op de huid. Zet het vuur 
lager, draai de vis om en bak nog 1 – 2 minuten.

5. Zeekraal bakken
Verhit tegelijkertijd de overige olijfolie in een andere 
koekenpan en fruit de knoflook 1 – 2 minuten. Voeg 
de zeekraal toe en roerbak nog 1 – 2 minuten.

6. Serveren
Verdeel de krieltjes over de borden, schep de 
venkel ernaast en leg de zalmfilet op de venkel. 
Schep de gebakken zeekraal op de zalm en 
garneer het gerecht met dille. Serveer met 
de citroenmayonaise.

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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Volkoren pitabrood  

Verse munt  Oosters gekruid 
rundergehakt  

Tomaat  

Rode paprika  Komkommer  

Paprikapoeder

Hummus met 
ras el hanout  

Citroen  

Voorraadkast items

Pitabroodjes met rundergehakt en hummus 
met frisse tomaat-komkommersalade en verse munt

 QUICK & EASY  20 min. • Eet binnen 5 dagen

QUICK 
&EASY

Roomboter, extra vierge olijfolie, peper 
en zout



1. Tomaat en komkommer snijden
• Verwarm de oven voor op 200 graden en bak de volkoren pita's 

4 – 6 minuten of toast ze in een broodrooster. 

• Snijd de cherrytomaten door de helft, snijd de komkommer in 
kleine blokjes en meng ze in een saladekom. 

• Snijd de paprika in blokjes.

2. Gehakt bakken
• Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een koekenpan en bak het 
rundergehakt samen met de paprikablokjes in 4 – 6 minuten los.  

• Snijd de blaadjes munt in reepjes en voeg toe aan de saladekom.  

• Meng de salade met de extra vierge olijfolie, peper en zout.

3. Hummus mengen
• Pers de citroen uit. Meng in een kleine kom de hummus met 
1 tl citroensap per persoon (zie TIP).

 • Schep het rundergehakt met paprika in een kleine kom, schep de 
hummus er in het midden op.  

• Garneer met het paprikapoeder.

TIP: Zin in een nog frissere salade? Meng dan 1 tl citroensap per 
persoon door de salade.

4. Serveren
• Serveer de hummus met rundergehakt, de tomaat-
komkommersalade, het overige citroensap en de pita's aan tafel, 
zodat iedereen zelf zijn eigen broodje kan vullen.  

• Vul met eerst wat frisse salade en top af met het gehakt en 
de hummus.

Eet smakelijk!

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

Benodigdheden
Koekenpan, kleine kom, saladekom

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Volkoren pitabrood (st) 1) 2 4 6 8 10 12

Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Komkommer* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Oosters gekruid rundergehakt* (g) 120 240 360 480 600 720

Verse munt* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Hummus met ras el hanout* (g) 
19) 22) 11)

40 80 120 160 200 240

Paprikapoeder (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zelf toevoegen
Roomboter (el) ½ ½ 1 1 1½ 1½

Extra vierge olijfolie (el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3902 /933 592 /141
Vetten (g) 48 7
 Waarvan verzadigd (g) 13,5 2,1
Koolhydraten (g) 71 11
 Waarvan suikers (g) 11,1 1,7
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 51 8
Zout (g) 2,3 0,3

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 11) Sesamzaad  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

TIP: Let jij op je calorie-inname? Bereid dan al het rundergehakt, 
maar serveer 2/3 ervan en gebruik ook slechts 2/3 van de hummus. 
Het overige gehakt en de overige hummus kun je de volgende dag 
bijvoorbeeld gebruiken als broodbeleg.

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

  
WEEK 50 | 2019



Bospeen  

Verse krulpeterselie  Geschaafde amandelen  

Paprikapoeder  

Paprika-amandel 
varkensworst  

Vastkokende 
aardappelen  

Aïoli

Voorraadkast items

   45 min. • Eet binnen 5 dagen

      

Olijfolie, peper en zout

Paprika-amandelvarkensworst met patatas bravas 
Met geroosterde wortel en aïoli



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, hapjespan met deksel, 
bakplaat, bakpapier, koekenpan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6

Vastkokende 
aardappelen (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Paprika-amandel 
varkensworst* (100 
g) 8)

1 2 3 4 5 6

Geschaafde 
amandelen* (g) 8) 
19) 25)

5 10 15 20 25 30

Verse krulpeterselie* 
(g)

2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

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

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4035 /965 674 /161
Vetten (g) 67 11
 Waarvan verzadigd (g) 15,7 2,6
Koolhydraten (g) 62 10
 Waarvan suikers (g) 9,7 1,6
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 22 4
Zout (g) 2,3 0,4

Allergenen:
3) Eieren 8) Noten 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sezamzaad

1. Snijden
Verwarm de oven op 220 graden. Kook ruim water 
in een pan met deksel voor de bospeen. Schil de 
aardappelen of was ze grondig en snijd in blokjes 
van 1 cm (zie TIP).

TIP: Je krijgt meer aardappelen dan je in dit recept 
gebruikt. Ben jij een grote eter, of let je niet op je 
calorie-inname? Gebruik dan alle aardappelen.

2. Patatas bravas maken
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een hapjespan 
met deksel op middelhoog vuur en bak de 
aardappelen, afgedekt, 25 – 35 minuten. Haal 
na 20 minuten het deksel van de pan. Schep 
regelmatig om.

3. Bospeen roosteren
Verwijder het loof van de bospeen en snijd in de 
lengte door. Snijd de dikkere bospenen in kwarten. 
Kook de bospeen in 6 – 8 minuten beetgaar in een 
pan met deksel. Giet af en verdeel de bospeen over 
een bakplaat met bakpapier. Meng met 1 el olijfolie 
per persoon en de helft van het paprikapoeder. 
Breng op smaak met peper en zout. Bak de peen 
15 – 20 minuten in de oven. Bestrooi in de laatste 
5 minuten met het amandelschaafsel.

4. Worst bakken
Verhit ondertussen de overige olijfolie in een 
koekenpan met deksel en bak de varkensworst 
in 2 – 3 minuten op middelhoog vuur rondom 
bruin. Dek de pan af en bak nog 8 – 10 minuten op 
middellaag vuur. Keer regelmatig om.

5. Peterselie snijden
Snijd de krulpeterselie fijn.

6. Serveren
Serveer de worst met de patatas bravas en de 
bospeen. Garneer de peen met krulpeterselie en 
serveer met de aïoli.

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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Krieltjes  

Vegetarische schnitzel  Slagroom  

Ui   

Champignons  Knoflookteen  

MayonaiseVerse bieslook  

Vleestomaat  Tomaat  

Voorraadkast items

Vegetarische schnitzel met champignonroomsaus 
met krieltjes en tomatensalade

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

QUICK & 
EASY

Paddenstoelenbouillonblokje, roomboter, 
extra vierge olijfolie, witte balsamicoazijn, 
mosterd, olijfolie, peper en zout



1. Voorbereiden
• Breng ruim water met een flinke snuf zout aan de kook in een pan 

met deksel. 

• Was de krieltjes grondig en halveer ze, snijd eventuele grote 
krieltjes in kwarten.

• Snijd de ui in halve ringen en pers de knoflook of snijd fijn. 

• Snijd de champignons in plakjes. 

• Kook de krieltjes, afgedekt, in 10–12 minuten gaar.

2. Champignonsaus maken
• Verhit 1/2 el roomboter persoon in een hapjespan op 

middelhoog vuur.

• Bak de knoflook, ui en champignons 2 – 4 minuten. Blus af met 
1 el witte balsamicoazijn per persoon. 

• Voeg per persoon 50 ml slagroom, 2 el water en 
1/4 paddenstoelenbouillonblokje toe. Breng op smaak met peper. 

• Laat de champignonsaus in 8 – 10 minuten inkoken.

3. Vegetarische schnitzel bakken
• Verhit ondertussen 1/2 el olijfolie per persoon in een koekenpan op 

middelhoog vuur en bak de schnitzel 3 minuten per kant. 

• Snijd de tomaten in partjes en snijd de bieslook fijn. Maak in een 
saladekom een dressing van per persoon 1/2 el extra vierge olijfolie, 
1/2 el witte balsamicoazijn en 1 tl mosterd. Breng de dressing op 
smaak met peper en zout. 

• Meng de tomaat en de helft van de bieslook met de dressing.

4. Serveren
• Verdeel de krieltjes over de borden, leg de vegetarische schnitzel 

ernaast en schep er een lepel mayonaise bij. 

• Giet de champignonsaus in een kommetje en serveer ernaast. 
Serveer met de tomatensalade.

• Garneer met de rest van de bieslook.

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, koekenpan, saladekom, hapjespan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Ui (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Champignons* (g) 65 125 185 250 310 375

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

Vegetarische schnitzel* (st) 1) 3) 1 2 3 4 5 6

Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Vleestomaat (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse bieslook* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Mayonaise* (g) 3) 10) 19) 22) 20 40 60 75 100 115

Zelf toevoegen
Paddenstoelenbouillonblokje (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Roomboter (el) 1/2 1 1½ 2 2½ 3

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

Witte balsamicoazijn (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4165 /996 557 /133
Vetten (g) 63 8
 Waarvan verzadigd (g) 18,2 2,4
Koolhydraten (g) 75 10
 Waarvan suikers (g) 13,4 1,8
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 24 3
Zout (g) 2,7 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 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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Ui  

Vers basilicum  Verse tagliatelle  

Knoflookteen  

Rode peper  Rode cherrytomaten  

Geraspte Italiaanse 
kaas

Voorraadkast items

 VEGGIE  40 min. • Eet binnen 5 dagen

VEGGIE

Olijfolie, zwarte balsamicoazijn, bruine 
basterdsuiker, extra vierge olijfolie, peper 
en zout

Verse tagliatelle met cherrytomatensaus 
met basilicum en Italiaanse kaas



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

Benodigdheden
Pan met deksel, hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode cherrytomaten* 
(g)

300 600 900 1200 1500 1800

Rode peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse tagliatelle* (g) 
1) 3)

125 250 375 500 625 750

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

Geraspte Italiaanse 
kaas* (g) 3) 7)

25 50 75 100 125 150

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

Zwarte 
balsamicoazijn (tl)

1 2 3 4 5 6

Bruine basterdsuiker 
(tl)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Extra vierge Olijfolie naar smaak

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2697 / 645 513 / 123
Vetten (g) 19 4
 Waarvan verzadigd (g) 7,0 1,3
Koolhydraten (g) 88 17
 Waarvan suikers (g) 19,0 3,6
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 25 5
Zout (g) 0,5 0,1

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose  

WEETJE: Door de cherrytomaten en ui bevat 
dit gerecht meer dan de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid groenten. 

1. Voorbereiden
Snipper de ui. Pers de knoflook of snijd fijn. 
Halveer de cherrytomaten. Halveer de rode peper, 
verwijder de zaadlijsten en snijd fijn. 

2. Smaakmakers bakken
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een hapjespan 
met deksel op middelhoog vuur. Bak de knoflook, 
ui en rode peper 2–4 minuten.

3. Saus maken
Voeg de cherrytomaten en per persoon 1 tl zwarte 
balsamicoazijn en 1/2 tl bruine bastardsuiker 
toe aan de pan. Zet het vuur laag en laat de 
cherrytomaten 20–35 minuten zachtjes pruttelen 
met het deksel op de pan, tot de tomaten zacht zijn.

4. Tagliatelle koken
Breng ondertussen ruim water aan de kook in een 
pan met deksel en kook de tagliatelle, afgedekt, in 
4 – 6 minuten gaar. Giet daarna af en laat uitstomen 
zonder deksel. 

5. Snijden en mengen
Ris de basilicumblaadjes van de takjes en snijd de 
blaadjes fijn. Voeg in de laatste 5 minuten 3/4 van het 
basilicum toe aan de cherrytomaten en roer goed 
door. Breng de saus op smaak met peper en zout. 

6. Serveren
Verdeel de tagliatelle over de borden en schep 
de cherrytomatensaus erop. Garneer met de 
geraspte Italiaanse kaas en de rest van het 
basilicum. Besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.

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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Zilvervliesrijst  

Verse gember  Knoflookteen  

Sesamzaad  

Rode paprika  Wortel  

CashewstukjesSojasaus  

Thaise wokpasta  Vrije-uitloopei  

Limoen  Bosui  

Voorraadkast items

 FAMILY  40 min. • Eet binnen 5 dagen

FAMILY

Olijfolie, zonnebloemolie, peper en zout

Aziatische roerbakgroenten met cashewnoten 
met gebakken rijst en een spiegelei



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, rasp, hapjespan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Zilvervliesrijst (g) 85 170 250 335 420 505

Sesamzaad (g) 11) 
19) 22)

10 20 30 40 50 60

Wortel* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode paprika* (st) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6

Bosui (st) 2 4 6 8 10 12

Limoen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

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

Thaise wokpasta (st) 
1) 6)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60

Cashewstukjes (g) 8) 
19) 25)

20 40 60 80 100 120

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

Zonnebloemolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3605 /862 679 /162
Vetten (g) 41 8
 Waarvan verzadigd (g) 7,2 1,4
Koolhydraten (g) 92 17
 Waarvan suikers (g) 17,0 3,2
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 2,4 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 8) Noten 
11) Sesamzaad  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sesamzaad

1. Rijst koken
Kook 250 ml water per persoon in een pan met 
deksel en kook de rijst, afgedekt, 12 – 15 minuten. 
Giet daarna als het nodig is af en laat volgens de tip 
afkoelen (zie TIP).

TIP: Spreid de rijst na het koken uit over een 
snijplank of bord zodat de rijstkorrels goed afkoelen, 
anders plakken de korrels tijdens het bakken aan 
elkaar en wordt de rijst niet knapperig.

2. Sesam roosteren
Verhit een hapjespan op hoog vuur en rooster het 
sesamzaad, zonder olie, goudbruin. Haal uit de pan 
en bewaar apart.

3. Groenten bakken
Snijd de wortel in kleine blokjes. Verwijder de 
zaadlijsten van de paprika en snijd in reepjes. 
Verhit de helft van de olijfolie in dezelfde hapjespan 
op middelhoog vuur en bak de wortel al roerend 
15 minuten. Voeg na 5 minuten de paprika toe 
(zie TIP). Breng op smaak met peper en zout. Haal 
uit de pan en bewaar apart. Het is niet erg als de 
groenten afkoelen.

TIP: Het is niet erg als de groenten donkere plekjes 
krijgen, dat geeft juist veel smaak.

4. Ei bakken
Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn. Schil 
de verse gember en snijd of rasp fijn. Snijd de 
bosui in fijne ringen en bewaar het witte en groene 
gedeelte apart van elkaar. Snijd de limoen in parten 
en bewaar apart. Verhit de zonnebloemolie in een 
koekenpan en bak 1 spiegelei per persoon.

5. Rijst bakken
Verhit de overige olijfolie in dezelfde hapjespan op 
middelhoog vuur. Voeg de knoflook en de gember 
toe en bak 1 minuut. Schep de rijst erbij en bak de 
rijst 2 – 3 minuten mee. Schep niet te vaak om zodat 
de rijst goed kan aanbakken. Voeg de gebakken 
groenten, de wokpasta, de helft van de sojasaus 
en het witte gedeelte van de bosui toe en bak nog 
1 minuut. Proef en voeg eventueel meer sojasaus 
naar smaak toe.

6. Serveren
Verdeel de rijst over de kommen. Serveer met 
het spiegelei en garneer met de cashewnoten, de 
sesamzaadjes, de limoenpartjes en het groene 
gedeelte van de bosui.

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  

Komkommer  Biefstukpuntjes  

Verse gember  

Sojasaus  Rode peper  

Witte kool en wortelWitte tortilla  

Limoen  Verse koriander  

Voorraadkast items

Koreaanse wraps met biefstukpuntjes 
met frisse rauwkost en zoetzure komkommer

 QUICK & EASY  25 min. • Eet binnen 3 dagen • Caloriefocus

     LOW CALO-
RIE

Olijfolie, wittewijnazijn, suiker, peper 
en zout



1. Snijden
Verwarm de oven voor op 180 graden. Pers de 
knoflook of snijd fijn. Schil de gember en snijd of 
rasp fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode peper 
en snijd de rode peper fijn.

2. Marineren
Meng in een kom de rode peper met de 
knoflook, gember, sojasaus en olijfolie. Snijd de 
biefstukpuntjes in stukjes van 1 – 2 cm en meng 
ze door de marinade. Marineer de stukjes biefstuk 
minimaal 15 minuten (zie TIP).

TIP: Hoe langer je het vlees marineert, hoe meer 
smaak het krijgt. Heb je 's morgens tijd? Maak de 
marinade dan voor je de dag begint, meng met de 
biefstuk en bewaar tot gebruik in de koelkast.

3. Zoetzuur maken
Snijd of schaaf ondertussen de komkommer in 
dunne linten. Meng in een kom de wittewijnazijn 
met de komkommer en de suiker (zie TIP). Breng 
op smaak met zout en zet de zoetzure komkommer 
apart. Schep af en toe om, zodat de smaken 
goed intrekken.

TIP: Voor een lekkere twist kun je ook de 
helft van de groentemix door de zoetzure 
komkommer mengen.

4. Tortilla verwarmen
Snijd ondertussen de koriander grof en snijd 
de limoen in parten. Verpak de tortillawraps 
in aluminiumfolie en verwarm 2 – 3 minuten in 
de oven. 

5. Biefstuk bakken
Verhit ondertussen een koekenpan op middelhoog 
vuur. Wacht tot de pan heet is en bak de biefstuk 
met marinade in 2 – 3 minuten rondom bruin. De 
biefstuk mag nog rosé zijn vanbinnen.

6. Serveren
Vul de wraps met de rauwe groentemix. 
Verdeel er de biefstuk en wat van de zoetzure 
komkommer over en knijp er wat limoensap over 
uit. Bestrooi met koriander. Serveer de overige 
komkommer ernaast.

Eet smakelijk!

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

Benodigdheden
2x kom, koekenpan, rasp, aluminiumfolie

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6

Rode peper* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Sojasaus (ml) 1) 6) 15 30 40 60 70 90

Biefstukpuntjes* (g) 110 220 330 440 550 660

Komkommer* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse koriander* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Limoen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Witte tortilla (st) 1) 2 4 6 8 10 12

Witte kool en wortel* 
(g) 23)

100 150 200 300 350 450

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

Wittewijnazijn (el) 2 4 6 8 10 12

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2747 /657 510 /122
Vetten (g) 19 4
 Waarvan verzadigd (g) 3,0 0,6
Koolhydraten (g) 78 15
 Waarvan suikers (g) 14,3 2,7
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 39 7
Zout (g) 4,0 0,7

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

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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Bospeen  

Schelvisfilet zonder 
huid

Vastkokende 
aardappelen  

Volle yoghurt  Verse bieslook  

Voorraadkast items

40 min. • Eet binnen 3 dagen • Caloriefocus

Olijfolie, mosterd, roomboter, peper en zout

Schelvisfilet met bieslooksaus 
met aardappeltjes en bospeen uit de oven



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, kleine kom, 
keukenpapier, bakplaat met bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Vastkokende 
aardappelen (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Verse bieslook* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

25 50 75 100 125 150

Schelvisfilet zonder 
huid* (st) 4)

1 2 3 4 5 6

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

Mosterd (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2351 /562 392 /94
Vetten (g) 21 4
 Waarvan verzadigd (g) 6,9 1,2
Koolhydraten (g) 60 10
 Waarvan suikers (g) 10,1 1,7
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 0,5 0,1

Allergenen:
4) Vis 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

WEETJE: Wist je dat dit gerecht door de 
wortelen rijk is aan vitamine A? Deze vitamine 
is van belang voor een gezonde groei, de ogen 
en het afweersysteem. Daarnaast is dit gerecht 
laag in zout en rijk aan vezels.

1. Voorbereiden
Verwarm de oven op 220 graden. Breng ruim 
water aan de kook in een pan met deksel voor de 
aardappelen en de bospeen. Weeg 200 g bospeen 
per persoon af. Snijd de bospeen in de lengte in 
kwarten. Schil de aardappelen of was ze grondig en 
snijd in lange, smalle parten.

2. Koken
Kook de bospeen en aardappelen samen 
8 – 10 minuten in de pan met deksel. Giet af en laat 
zonder deksel uitstomen.

3. Roosteren
Verdeel de bospeen en aardappelen over een 
bakplaat met bakpapier, dep ze droog met 
keukenpapier en meng met 1 el olijfolie per persoon. 
Bak 20 – 30 minuten in de oven (zie TIP). Breng op 
smaak met peper en zout.

TIP: De oventijd van de aardappelen en bospeen 
kan langer zijn als je een combimagnetron of 
elektrische oven gebruikt. Prik er in met een 
vork: als dit makkelijk gaat, zijn de bospeen en 
aardappelen gaar.

4. Bieslooksaus maken
Snijd of knip ondertussen de verse bieslook fijn. 
Meng in een kleine kom de volle yoghurt, 1/2 tl 
mosterd per persoon en de bieslook. Breng op 
smaak met peper en zout.

5. Saus opwarmen
Dep tegen het einde van de oventijd de schelvisfilet 
droog met keukenpapier. Smelt 1/2 el roomboter per 
persoon in een koekenpan en bak de schelvisfilet 
2 – 3 minuten per kant op middelhoog vuur, tot hij 
gaar is. Haal de vis uit de koekenpan en roer de 
bieslooksaus door het bakvet in de pan.

6. Serveren
Verdeel de bospeen en aardappelen over de 
borden, leg de schelvisfilet erop en serveer met 
de bieslooksaus.

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  

Walnootstukjes  Orzo  

Bosui  

Courgette  Champignons  

Geraspte Italiaanse 
kaas

Voorraadkast items

30 min. • Eet binnen 5 dagen

Groentebouillon, roomboter, olijfolie, peper 
en zout

Champignonrisotto van orzo 
Met walnoten en Italiaanse kaas



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, keukenpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Bosui (st) 2 4 6 8 10 12

Champignons* (g) 125 250 375 500 625 750

Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505

Walnootstukjes (g) 8) 
19) 25)

20 40 60 80 100 120

Geraspte Italiaanse 
kaas* (g) 3) 7)

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3165 /757 447 /107
Vetten (g) 35 5
 Waarvan verzadigd (g) 12,0 1,7
Koolhydraten (g) 76 11
 Waarvan suikers (g) 16,6 2,3
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 2,3 0,3

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

WEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan 350 g 
groenten per persoon bevat? Daarnaast is het 
door de champignons, courgette en Italiaanse 
kaas rijk aan vitamine B2, welke nodig is om je 
energieniveau op peil te houden.

1. Voorbereiden
Bereid de bouillon voor de orzo. Snipper de ui en 
snijd de bosui in fijne ringen. Maak de champignons 
schoon met keukenpapier en snijd ze in kwarten. 
Snijd de courgette in de lengte in kwarten en 
vervolgens in blokjes.

2. Orzo bereiden
Verhit 1/2 el roomboter in een pan met deksel en fruit 
de ui 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de orzo 
toe en roerbak 1 minuut. Schenk de bouillon over de 
orzo en kook de orzo, afgedekt, in 10 – 12 minuten 
op laag vuur droog. Schep regelmatig om. 
Voeg eventueel extra water toe als de orzo te 
droog wordt.

3. Bakken
Verhit ondertussen 1/2 el olijfolie per persoon in 
een koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
courgette en de champignons 4 - 6 minuten. Voeg 
de bosui toe en bak nog 1 minuut. Breng op smaak 
met peper en zout (zie TIP).

TIP: De bosui wordt in dit gerecht vrij laat aan de 
kastanjechampignons toegevoegd, zodat deze zijn 
pittige smaak behoudt. Liever een mildere smaak? 
Bak de bosui dan vanaf het begin mee.

4. Walnootstukjes roosteren
Verhit ondertussen een koekenpan op hoog vuur en 
rooster de walnootstukjes, zonder olie, goudbruin. 
Haal uit de pan en bewaar apart.

5. Mengen
Voeg vervolgens de champignons, de courgette, de 
bosui en de helft van de Italiaanse kaas toe aan de 
orzo en verwarm al roerend 2 minuten.

6. Serveren
Verdeel het gerecht over de borden. Garneer met de 
walnootstukjes en de overige Italiaanse kaas.

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  

Verse bladpeterselie  Geroosterde  
Hazelnoten  

Knoflookteen  

Kruimige aardappelen  Bloemkool  

Zure roomSpekblokjes  

Nootmuskaat  Bruine ciabatta  

Voorraadkast items

 30 min. • Eet binnen 5 dagen • Caloriefocus

Roomboter, groentebouillonblokje, olijfolie, 
honing, mosterd, peper en zout

Bloemkoolsoep met krokante spekjes 
met hazelnoten en peterselie



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

Benodigdheden
Koekenpan, rasp, bakplaat, bakpapier, soeppan 
met deksel, staafmixer

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Bloemkool* (g) 400 750 1000 1500 1750 2250

Kruimige aardappelen 
(g)

50 100 150 200 250 300

Geroosterde 
hazelnoten (g) 8) 
19) 25)

10 15 20 25 35 40

Verse bladpeterselie* 
(g)

2½ 5 7½ 10 12½ 15

Bruine ciabatta (st) 1) 
6) 7) 17) 22) 25) 27)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Nootmuskaat (bol) 1 1 1 1 2 2

Spekblokjes* (g) 50 75 110 150 185 225

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

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

Groentebouillonblokje 
(st)

¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Honing (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2554 /611 413 /99
Vetten (g) 36 6
 Waarvan verzadigd (g) 13,4 2,2
Koolhydraten (g) 46 7
 Waarvan suikers (g) 16,5 2,7
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 19 3
Zout (g) 6,0 1,0

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 6) Soja 7) Melk/Lactose 
8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sesamzaad 27) Lupine

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 220 graden en breng 
400 ml water per persoon aan de kook voor de soep. 
Snijd de ui in halve ringen en pers de knoflook of 
snijd fijn. Snijd de bloem van de bloemkool (zie TIP) 
in roosjes en de steel in blokjes. Schil de aardappel 
en snijd in blokjes.

TIP: Wist je dat je de bladeren van de bloemkool 
ook kunt eten? Je kookt ze iets langer dan de bloem 
zelf - heerlijk in een curry of soep. Bewaar ze in de 
koelkast en gebruik ze voor je volgende maaltijd.

2. Bakken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een soeppan 
met deksel op middelhoog vuur. Bak de ui, 
knoflook en bloemkool 2 – 3 minuten. Voeg de 
aardappel en 400 ml kokend water per persoon toe. 
Verkruimel er 3/4 bouillonblokje (zie TIP) per persoon 
boven de pan en breng, afgedekt, aan de kook. Laat 
15 – 20 minuten koken, of tot de bloemkool en 
aardappelen zacht zijn. Schep tussendoor een paar 
keer goed om.

TIP: Let jij op je zoutinname? Gebruik dan de helft 
van de benodigde hoeveelheid bouillonblokjes.

3. Toppings snijden
Hak ondertussen de hazelnoten grof en snijd 
de peterselie fijn. Hak of scheur de ciabatta in 
grove stukken. Verdeel de ciabattastukjes over 
een bakplaat met bakpapier. Besprenkel met 
1/2 el olijfolie per persoon, peper en zout en bak 
8 – 10 minuten in de oven. Rasp ondertussen de 
nootmuskaat met een fijne rasp. 

4. Toppings bakken
Verhit een koekenpan, zonder olie of boter, 
op middelhoog vuur. Bak de spekblokjes in 
6 – 8 minuten krokant. Voeg de laatste 2 minuten de 
hazelnoten toe. Haal de pan van het vuur en meng 
de spekblokjes en hazelnoten met 1/2 tl honing per 
persoon. Schep goed om, zodat de honing goed 
over de spekjes en hazelnoten verdeeld wordt.

5. Soep pureren
Haal de soeppan van het vuur, voeg 1 tl mosterd per 
persoon toe en pureer de soep met een staafmixer. 
Roer 3/4 van de peterselie en de helft van de zure 
room door de soep en breng goed op smaak met 
peper, zout en nootmuskaat. 

WEETJE: Wist je dat de benodigde hoeveelheid 
bloemkool voor deze soep meer vitamine C bevat 
dan dagelijks aanbevolen? En wist je dat dit gerecht, 
mede hierdoor, maar ook door de bruine ciabatta 
bijna 50% van je dagelijkse behoefte vezels bevat?

6. Serveren
Verdeel de soep over de kommen. Garneer de 
soep met de spekblokjes en hazelnoten, de 
overige peterselie, overige zure room en de 
ciabattastukjes. Bestrooi naar smaak met peper en 
extra nootmuskaat.

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

1. Prak de bananen met een vork in een kom.

2. Voeg de eieren, de helft van het lijnzaad en een snufje zout toe en roer met de vork tot 
een beslag.

3. Verhit ¼ van de roomboter in een koekenpan en bak van ¼ van het beslag een kleine 
pannenkoek aan beide kanten goudbruin. Herhaal dit met het overige beslag.

4. Pers ondertussen de sinaasappelen uit.

5. Verdeel de pannenkoeken over de borden, schenk de honing erover en bestrooi met 
de kaneel en het overige lijnzaad. Serveer met het sinaasappelsap.

Benodigdheden
Koekenpan 

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Banaan  (st) 2 4
Vrije-uitloopei (st) 3) 4 8
Lijnzaad (g) 19) 22) 25) 30 60
Perssinaasappel (st) 6 12
Honing (potje) 1 2
Gemalen kaneel (tl) 1 2
Zelf toevoegen
Roomboter (el) 2 4

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2433 /582 565 /135
Vetten (g) 30 7
 Waarvan verzadigd (g) 12,2 2,8
Koolhydraten (g) 52 12
 Waarvan suikers (g) 43,2 10,0
Vezels (g) 11 3
Eiwit (g) 19 4
Zout (g) 0,3 0,1

Allergenen
3) Eieren
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 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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Banaanpannenkoeken 
met kaneel en honing

Meergranenbeschuit 
met ricotta  
met komkommer en 
gezouten amandelen

Croissant met 
belegen kaas  
met gekookt ei en tuinkers

Banaanpannenkoeken  
met kaneel en honing



  2X   20 min.

Croissant met belegen kaas  
met gekookt ei en tuinkers

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.

3. Bak 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.

Benodigdheden
-

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Vrije-uitloopei (st) 3) 2 4
Meergranencroissant (st) 1) 3) 6) 7) 
22) 11) 2 4

Belegen kaasplakken* (st) 7) 2 4
Tuinkers* (el) 1 2
Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1 2

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2138 /511 1332 /318
Vetten (g) 37 23
 Waarvan verzadigd (g) 18,2 11,3
Koolhydraten (g) 24 15
 Waarvan suikers (g) 2,5 1,6
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 20 13
Zout (g) 1,3 0,8

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/
Lactose 11) Sesamzaad
Kan sporen bevatten van: 22) Noten

  2X   20 min.

Meergranenbeschuit met ricotta  
met komkommer en gezouten amandelen

Benodigdheden
- 

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Meergranenbeschuit (st) 1) 3) 6) 7) 
11) 13) 4 8

Ricotta (g)* 7) 100 200
Komkommer (st)* ¼ ½
Gezouten amandelen (g) 5) 8) 25) 50 100

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1646 /394 1079 /258
Vetten (g) 25 16
 Waarvan verzadigd (g) 4,0 2,6
Koolhydraten (g) 24 16
 Waarvan suikers (g) 7,1 4,7
Vezels (g) 5 3
Eiwit (g) 16 10
Zout (g) 0,6 0,4

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 5) Pinda's 6) Soja 
7) Melk/Lactose 8) Noten 11) Sesamzaad 13) Lupine
Kan sporen bevatten van: 25) Sezamzaad

1. Snijd de komkommer in plakjes en hak de 
gezouten amandelen fijn.

2. Verdeel de ricotta over de beschuit.

3. Beleg vervolgens met de plakjes komkommer 
en de amandelen. Bestrooi met peper en zout 
naar smaak.



Voorraadkast items

Knoflookteen  

Komkommer  Biefstukpuntjes  

Verse gember  

Sojasaus  Rode peper  

Biefstukpuntjes

Witte kool en wortelWitte tortilla  

Limoen  Verse koriander  

 HELLOEXTRA    25 min. • Eet binnen 3 dagen

HELLO
EXTRA

      

Olijfolie, wittewijnazijn, suiker, peper 
en zout

Koreaanse wraps met biefstukpuntjes 
met frisse rauwkost en zoetzure komkommer



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

Benodigdheden
2x kom, koekenpan, rasp, aluminiumfolie

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Verse gember (cm) 2 4 6 8 10 12

Rode peper* (st) 1 2 3 4 5 6

Sojasaus (ml) 1) 6) 30 60 80 120 140 180

Biefstukpuntjes* (g) 220 440 660 880 1100 1320

Komkommer* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse koriander* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Limoen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Witte tortilla (st) 1) 2 4 6 8 10 12

Witte kool en wortel* 
(g) 23)

100 150 200 300 350 450

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

Wittewijnazijn (el) 2 4 6 8 10 12

Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3607 / 862 526 /126
Vetten (g) 29 4
 Waarvan verzadigd (g) 4,6 0,7
Koolhydraten (g) 80 12
 Waarvan suikers (g) 14,7 2,2
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 64 9
Zout (g) 6,7 1,0

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

1. Snijden
Verwarm de oven voor op 180 graden. Pers de 
knoflook of snijd fijn. Schil de gember en snijd of 
rasp fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode peper 
en snijd de rode peper fijn. Hou je niet van pittig, 
gebruik dan de helft van de rode peper.

2. Marineren
Meng in een kom de rode peper met de 
knoflook, gember, sojasaus en olijfolie. Snijd de 
biefstukpuntjes in stukjes van 1 - 2 cm en meng ze 
door de marinade. Marineer de biefstukpuntjes 
minimaal 15 minuten (zie TIP).

TIP: Hoe langer je het vlees marineert, hoe meer 
smaak het krijgt. Heb je 's morgens tijd? Maak de 
marinade dan voor je de dag begint, meng met de 
biefstuk en bewaar tot gebruik in de koelkast.

3. Zoetzuur maken
Snijd of schaaf de komkommer in dunne linten. 
Meng in een kom de wittewijnazijn met de 
komkommer en de suiker. Breng op smaak met 
zout en zet de zoetzure komkommer apart. Schep 
af en toe om zodat de smaken goed intrekken 
(zie TIP).

TIP: Voor een lekkere twist kun je ook de 
helft van de groentemix door de zoetzure 
komkommer mengen.

4. Tortilla verwarmen
Snijd de koriander grof en snijd de limoen in 
parten. Verpak de tortillawraps in aluminiumfolie 
en verwarm 2 - 3 minuten in de oven.

5. Biefstuk bakken
Verhit ondertussen een koekenpan op middelhoog 
vuur. Wacht tot de pan heet is en bak de 
gemarineerde biefstuk met marinade  
in 2 - 3 minuten rondom bruin. De biefstuk mag nog 
rosé zijn vanbinnen.

6. Serveren
Vul de wraps met de rauwe groentemix. Verdeel 
er de biefstuk en de zoetzure komkommer over 
en knijp er wat limoensap over uit. Bestrooi 
met koriander. Serveer de overige biefstuk en 
komkommer ernaast.

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           

Verse tijmHertenpeper    

Ui   

Knoflookteen Champignons  

Parmigiano reggiano

Slamix met veldsla en 
babyspinazie  

Tomaat

Ravioli met venkel
 en rozemarijn  

Verse rozemarijn  

Voorraadkast items

 2 GANGEN  30 min. • Eet binnen 5 dagen

2 GANGEN 
Pak in december lekker uit met 
2 gangen en geniet samen van 
een restaurantwaardig diner.

Zwarte balsamicoazijn, roomboter, 
runderbouillon, extra vierge olijfolie, 
mosterd, peper en zout

Gestoofde hertenpeper met verse ravioli 
met wortel, champignons en parmigiano reggiano



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

Benodigdheden
Saladekom, rasp, hapjespan met deksel, pan 
met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Wortel* (g) 50 100 150 200 250 300

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Champignons* (g) 60 125 185 250 310 375

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Hertenpeper* (g) 1) 
6) 7) 10)

150 300 450 600 750 900

Verse tijm* (g) 21/2 5 71/2 10 121/2 15

Verse rozemarijn* 
(takje)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Ravioli met venkel, 
geitenkaas en 
rozemarijn* (g) 1) 3) 7)

140 280 420 560 700 840

Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Slamix veldsla, rucola 
en babyspinazie* (g)

30 60 90 120 150 180

Parmigiano reggiano* 
(g) 7)

15 25 40 50 65 75

Zelf toevoegen

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Runderbouillon (ml) 100 200 300 400 500 600

Zwarte 
balsamicoazijn (tl)

1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie 
(el)

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) 3004 / 718 416 / 99
Vetten (g) 30 4
 Waarvan verzadigd (g) 13,3 1,8
Koolhydraten (g) 57 8
 Waarvan suikers (g) 8,9 1,2
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 51 7
Zout (g) 2,8 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/
Lactose 10) Mosterd  

1. Voorbereiden
Bereid de bouillon. Snijd de wortel in kleine blokjes. 
Snijd de ui in halve ringen. Snijd de champignons in 
kwarten. Pers de knoflook of snijd fijn.

2. Groenten bakken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een hapjespan 
met deksel op middelhoog vuur. Bak de knoflook 
en ui 1–2 minuten. Voeg de wortel en champignons 
toe en bak nog 8–10 minuten.

3. Hertenpeper toevoegen
Voeg daarna de hertenpeper, het vruchtvlees 
van de tomaten van het voorgerecht, 100 ml 
runderbouillon per persoon, de verse takjes tijm 
en rozemarijn en 1 tl zwarte balsamicoazijn per 
persoon toe. Laat de hertenpeper op laag vuur 
zachtjes stoven.

4. Ravioli koken
Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel 
voor de ravioli. Kook de ravioli in 5–6 minuten gaar. 
Giet daarna af.

5. Salade maken
Snijd de tomaat in partjes. Maak in een saladekom 
een dressing van per persoon 1/2 el extra vierge 
olijfolie, 1 tl citroensap (deze heb je over van het 
voorgerecht), 1/2 tl mosterd, peper en zout. Meng de 
salademix en tomatenpartjes met de dressing.

6. Serveren
Verdeel de ravioli over diepe borden en schep de 
gestoofde hertenpeper erover (let op: haal wel 
eerst de takjes tijm en rozemarijn eruit!). Rasp 
de parmigiano reggiano erover en serveer de 
salade ernaast.

Eet smakelijk!
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Tomaat  

Mayonaise  

Verse dille   

Noordzeegarnalen  Citroen  

Voorraadkast items

 2 GANGEN  30 min. • Eet binnen 5 dagen

2 GANGEN 
Pak in december lekker uit met 
2 gangen en geniet samen van 
een restaurantwaardig diner.

Peper en zout

Garnalencocktail in een bakje van tomaat 
met dille en citroen



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

Benodigdheden
Kleine kom.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Verse dille* (g) 21/2 5 71/2 10 121/2 15

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Noordzeegarnalen* 
(g) 2)

50 100 150 200 250 300

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

20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 874 / 209 457 /109
Vetten (g) 16 8
 Waarvan verzadigd (g) 1,9 0,9
Koolhydraten (g) 4 2
 Waarvan suikers (g) 3,5 1,9
Vezels (g) 1 1
Eiwit (g) 12 6
Zout (g) 1,1 0,6

Allergenen:
2) Schaaldieren 3) Eieren 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten
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1. Tomaat uithollen
Snijd het kroontje van de tomaat en hol per persoon 1 tomaat uit, 
zodat je deze straks kunt vullen. Bewaar de andere tomaten en het 
vruchtvlees: beide gebruik je later in het hoofdgerecht.

2. Garnering voorbereiden
Knip per persoon 2 cm dille af om later voor de garnering te gebruiken 
en snijd de rest van de dille fijn. Snijd van de citroen een half plakje per 
persoon om later voor de garnering te gebruiken. Pers de rest van de 
citroen uit en bewaar het sap.

3. Tomaat vullen
Meng in een kleine kom de noordzeegarnalen met de dille en 
mayonaise. Breng op smaak met 1/2 tl citroensap per persoon (de rest 
van het sap gebruik je in het hoofdgerecht) en peper en zout. Vul de 
uitgeholde tomaat met de garnaaltjes. Als je vulling overhoudt, kun je 
die ernaast serveren.

4. Serveren
Leg een klein beetje slamix van het hoofdgerecht op een klein bordje. 
Leg de gevulde tomaat hierop en garneer deze met de achtergehouden 
dille en het citroenplakje. Leg eventueel overige vulling langs 
de tomaat.



Verse gember  

Basmatirijst  Sojasaus  

Knoflookteen  

Rode paprika  Courgette  

Kipfilethaasjes

Panko  Geroosterd sesamzaad  

Voorraadkast items

 30 min. • Eet binnen 5 dagen

      

Honing, sambal, bloem, olijfolie, roomboter, 
groentebouillonblokje, peper en zout

Kip met sesamkorst en geroosterde groenten 
met knoflook-gemberrijst



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

Benodigdheden
Pan met deksel, ovenschaal, 3x diep bord, 
koekenpan, kleine kom, bakplaat met bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse gember (cm) 2 4 6 8 10 12

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Courgette (st) ½ 1 1 2 2 3

Rode paprika* (st) ½ 1 2 2 3 3

Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60

Basmatirijst (g) 85 170 250 335 420 505

Geroosterd 
sesamzaad (g) 11) 
19) 22) 

10 20 30 40 50 60

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

Kipfilethaasjes* (g) 100 200 300 400 500 600

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

Sambal (tl) 1 2 3 4 5 6

Bloem (el) 1 2 3 4 5 6

Olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Groentebouillonblokje 
(st)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3820 /913 721 /172
Vetten (g) 38 7
 Waarvan verzadigd (g) 8,8 1,7
Koolhydraten (g) 100 19
 Waarvan suikers (g) 16,7 3,2
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 39 7
Zout (g) 3,8 0,7

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 6) Soja 11) Sesamzaad  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

1. Groenten bereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de 
gember en rasp fijn. Pers de knoflook of snijd 
fijn. Snijd de courgette in plakken van 1 cm dik. 
Verwijder de zaadlijsten van de paprika en snijd 
de paprika in reepjes. Leg de groenten in een 
ovenschaal en meng met 1/2 el olijfolie per persoon 
en peper en zout naar smaak. Rooster de groenten 
18 – 20 minuten in de oven.

2. Rijst koken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een pan met 
deksel op middelhoog vuur. Voeg de knoflook 
en de gember toe en bak 1-2 minuten mee. Voeg 
de basmatirijst en 180 ml water per persoon toe. 
Verkruimel ¼ groentebouillonblokje per persoon 
boven de pan en breng aan de kook. Zet dan het 
vuur lager en kook de rijst, afgedekt, 10 minuten. 
Haal de pan daarna van het vuur en laat 10 minuten 
afgedekt staan.

3. Kip paneren
Pak 3 diepe borden. Meng de bloem in het eerste 
bord met een snuf zout. Voeg 1 el olijfolie per 
persoon toe aan het tweede bord. Meng de 
sesamzaadjes met panko, zout en peper in het 
derde bord. Haal de kip eerst door de bloem en 
zorg dat hij rondom helemaal bedekt is. Haal de 
kip daarna door de olijfolie en tot slot door het 
sesamzaad-pankomengsel. Leg de gepaneerde kip 
op een bord.

4. Honing-sojasaus maken
Meng de sojasaus, honing en sambal in een 
kleine kom.

5. Kip bakken
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Voeg de kip toe en bak 2 minuten 
per kant, of totdat de kip goudbruin is. Haal de kip 
uit de pan, leg op een bakplaat met bakpapier en 
bak nog 6–8 minuten in de oven, of totdat de kip 
gaar is. Giet wanneer je de kip in de oven legt de 
honing-sojasaus over de groenten en meng goed. 
Zet weer terug in de oven tot de groenten klaar zijn.

6. Serveren
Verdeel de groenten en de rijst over de borden. Leg 
de kip op 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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Voorraadkast items

  HELLOEXTRA    35 min. • Eet binnen 5 dagen

HELLO
EXTRA

Ui  

Walnootstukjes  Orzo  

Bosui  

Courgette  Champignons  

Geraspte Italiaanse 
kaas

Kalfsescalope

      

Groentebouillon, roomboter, olijfolie, peper 
en zout

Champignonrisotto van orzo met kalfsescalope als extra 
met walnootstukjes en Italiaanse kaas



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

Benodigdheden
Pan met deksel, 2x koekenpan, keukenpapier.

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Bosui (st) 2 4 6 8 10 12

Champignons* (g) 125 250 375 500 625 750

Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505

Walnootstukjes (g)  8) 
19) 25)

20 40 60 80 100 120

Geraspte Italiaanse 
kaas* (g) 3) 7)

25 50 75 100 125 150

Kalfsescalope* (st) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3918 / 937 469 /112
Vetten (g) 43 5
 Waarvan verzadigd (g) 16,9 2,0
Koolhydraten (g) 76 9
 Waarvan suikers (g) 16,6 2,0
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 55 7
Zout (g) 2,6 0,3

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

1. Voorbereiden
Bereid de bouillon voor de orzo. Snipper de 
ui en snijd de bosui in fijne ringen. Maak de 
champignons schoon met keukenpapier en snijd 
ze in kwarten. Snijd de courgette in de lengte in 
kwarten en vervolgens in blokjes.

2. Orzo bereiden
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een pan met 
deksel en fruit de ui 2 minuten op middelmatig vuur. 
Voeg de orzo toe en roerbak 1 minuut. Schenk de 
bouillon over de orzo en kook de orzo, afgedekt, 
in 10 - 12 minuten op laag vuur droog. Schep 
regelmatig om. Voeg eventueel extra water toe als 
de orzo te droog wordt.

3. Bakken
Verhit ondertussen 1/2 el olijfolie per persoon in 
een koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
courgette en de champignons  
4 - 6 minuten (zie TIP). Voeg de bosui toe en bak nog 
1 minuut. Breng op smaak met peper en zout. 

TIP: Je voegt de bosui later toe, zodat deze zijn 
pittige smaak behoudt. Liever een mildere smaak? 
Bak de bosui dan vanaf het begin mee met de 
champignons en courgette.

4. Roosteren en mengen
Verhit een andere koekenpan op hoog vuur en 
rooster de walnootstukjes, zonder olie, goudbruin. 
Haal uit de pan en bewaar apart. Voeg de 
champignons en courgette met bosui en de helft 
van de Italiaanse kaas toe aan de orzo en verwarm 
al roerend 2 minuten.

5. Bakken
Breng de kalfsescalope op smaak met peper 
en zout. Verwarm 1/2 el roomboter per persoon 
in de koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
kalfsescalope 1 minuut per kant bruin. Verlaag 
het vuur en bak de kalfsescalope nog 2 minuten 
per kant.

6. Serveren
Verdeel de risotto over de borden. Garneer met 
de walnootstukjes en de overige Italiaanse kaas. 
Serveer met de kalfsescalope.

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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