
Vastkokende 
aardappelen  

Kipgyros  Mayonaise  

Knoflookteen  

Verse bieslook  Cherrytomaten  

Radicchio en ijsbergsla

Voorraadkast items

 FAMILY  40 min. • Eet binnen 3 dagen

FAMILY

Olijfolie, karnemelk, peper en zout

Kapsalon met kipgyros 
met zelfgemaakte ovenfriet, sla en tomaatjes



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

Benodigdheden
Koekenpan, kleine kom, keukenpapier, saladekom, 
bakplaat met bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

250 500 750 1000 1250 1500

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Cherrytomaten (g) 125 250 375 500 625 750

Verse bieslook* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

40 75 100 140 175 215

Kipgyros* (g) 110 220 330 440 550 660

Radicchio en 
ijsbergsla* (g)

50 100 150 200 250 300

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

Karnemelk (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3429 /820 564 /135
Vetten (g) 51 8
 Waarvan verzadigd (g) 7,6 1,3
Koolhydraten (g) 56 9
 Waarvan suikers (g) 6,7 1,1
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 29 5
Zout (g) 0,7 0,1

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

1. Ovenfriet maken
Verwarm de oven voor op 220 graden. Schil de 
aardappelen en snijd ze in repen van 1/2 – 1 cm dik. 
Dep de frieten droog met keukenpapier en verdeel 
ze over een bakplaat met bakpapier. Meng de frieten 
met de helft van de olijfolie en breng op smaak 
met peper en zout. Bak 25 – 35 minuten in de oven, 
of langer wanneer je ze knapperiger wilt. Schep 
halverwege om.

2. Snijden
Pers of snijd ondertussen de knoflook of snijd 
fijn. Halveer de cherrytomaten en snijd of knip de 
bieslook fijn.

3. Dressing maken
Meng voor de dressing in een saladekom 11/2 el van 
de mayonaise per persoon met de karnemelk en de 
bieslook (geen karnemelk in huis? Zie TIP). Breng 
op smaak met peper en zout. Meng in een kleine 
kom de overige mayonaise met de knoflook. Heb je 
een grote knoflookteen ontvangen of vind je rauwe 
knoflook al gauw te scherp? Gebruik dan de helft.

TIP: Heb je geen karnemelk in huis? Vervang dit dan 
door yoghurt, melk of enkel mayonaise. De dressing 
kan dan wel wat dikker of dunner worden, maar de 
smaak past wel goed bij het gerecht.

4. Kipgyros bakken
Verhit de overige olijfolie in een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak de kipgyros in 
5 – 7 minuten gaar.

5. Salade mengen
Meng ondertussen in de saladekom de radicchio en 
ijbergsla en de cherrytomaten met de dressing.

6. Serveren
Verdeel de frieten over het bord. Leg de salade 
erop en verdeel de kipgyros daarover. Schep 
de knoflookmayonaise erbovenop. Wil je de 
frieten liever krokant houden? Leg de salade en de 
kipgyros dan naast de friet (zie TIP).

TIP: Houd je van pittig en heb je sambal in huis? 
Voeg dit dan naar smaak aan de kapsalon toe.

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

Witte ciabatta  Volle yoghurt  

Verse dille  

Komkommer  Tomaat  

MesclunHeekfilet in cornflakes  

Voorraadkast items

35 min. • Eet binnen 5 dagen

Olijfolie, roomboter, witte balsamicoazijn, 
suiker, peper en zout

Gepaneerde visburger met dille-yoghurt 
met gebakken aardappelen en zoetzure komkommersalade



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, hapjespan 
met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

250 500 750 1000 1250 1500

Verse dille* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Tomaat (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Komkommer* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

50 100 150 200 250 300

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

1 2 3 4 5 6

Heekfilet in 
cornflakes* (120 g) 
1) 4)

1 2 3 4 5 6

Mesclun* (g) 23) 15 30 45 60 75 90

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

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte balsamicoazijn 
(el)

1 2 3 4 5 6

Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3389 /810 452 /108
Vetten (g) 25 3
 Waarvan verzadigd (g) 8,7 1,2
Koolhydraten (g) 109 15
 Waarvan suikers (g) 14,7 2,0
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 31 4
Zout (g) 1,4 0,2

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 4) Vis 6) Soja 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 22) Noten 
23) Selderij 25) Sesamzaad 27) Lupin

1. Aardappelen bakken
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de 
aardappelen eventueel en snijd in parten. Verhit 
1 el olijfolie per persoon in een hapjespan met 
deksel en bak de aardappelen 25 – 35 minuten op 
middelhoog vuur. Haal na 20 minuten het deksel 
van de pan. Schep regelmatig om en breng op 
smaak met peper en zout. 

2. Snijden
Snijd de dille fijn. Snijd de tomaat in plakjes. Snijd 
de komkommer in dunne plakjes. 

3. Zoetzuur maken
Meng in een saladekom per persoon 1 el witte 
balsamicoazijn, 1 tl suiker en een snuf zout. Voeg 
2/3 van de komkommerplakjes toe en meng goed. 
Bewaar apart tot serveren, schep af en toe om. 

4. Dilleyoghurt maken
Meng de yoghurt in een kleine kom met de dille, 
peper en zout. Bak ondertussen de ciabatta 
6 – 8 minuten in de oven. 

5. Heekfilet bakken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een 
koekenpan op middelhoog vuur. Bak de 
gepaneerde heek 4 – 5 minuten per kant, of tot hij 
goudbruin kleurt.

6. Serveren
Smeer een deel van de dilleyoghurt op de 
ciabattabroodjes en leg de tomaat, salade 
en overige komkommerplakjes erop. Leg de 
gepaneerde heek erop. Verdeel de gebakken 
aardappelen en de zoetzure komkommer over de 
borden. Serveer met de overige dilleyoghurt. 

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  

Groene pestoZalmfilet met huid  

Pruimtomaat  

Courgette  Spaghetti  

Voorraadkast items

30 min. • Eet binnen 3 dagen

Zwarte balsamicoazijn, olijfolie, roomboter, 
peper en zout

Pasta pesto met zalm 
met oventomaatjes en courgette



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

Benodigdheden
Bakplaat met bakpapier, koekenpan, pan 
met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Pruimtomaat (stuks) 1 2 3 4 5 6

Spaghetti (g) 
1) 17) 20)

90 180 270 360 450 540

Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zalmfilet met huid* 
(st) 4)

1 2 3 4 5 6

Groene pesto* (g) 
7) 8)

20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Zwarte 
balsamicoazijn (el)

1 2 3 4 5 6

Olijfolie (el) 1½ 3 4½ 5 7½ 8

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3866 /924 739 /177
Vetten (g) 49 9
 Waarvan verzadigd (g) 11,3 2,2
Koolhydraten (g) 80 15
 Waarvan suikers (g) 16,4 3,1
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 37 7
Zout (g) 0,7 0,1

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 4) Vis 7) Melk/Lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

1. Tomaat bereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers de 
knoflook of snijd fijn. Snijd de pruimtomaat 
in kleine blokjes en meng op een bakplaat 
met bakpapier met de knoflook, de zwarte 
balsamicoazijn en 1 el olijfolie per persoon. Breng 
op smaak met peper en zout en bak 15 minuten in 
de oven. 

2. Pasta koken
Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel 
en kook de spaghetti, afgedekt, in 10 – 12 minuten 
beetgaar. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.

3. Courgette snijden
Snijd de courgette in de breedte door de helft 
en dan in de lengte in dunne plakken. Snijd van 
de plakken vervolgens kleine blokjes. Verhit 1/2 el 
roomboter per persoon in een koekenpan en bak de 
courgette 4 – 6 minuten. Haal uit de pan.

4. Zalmfilet bakken
Verhit de overige olijfolie in dezelfde koekenpan 
op hoog vuur en bak de zalmfilet 3 minuten op de 
huid. Verlaag het vuur en draai de zalm om. Smeer 
1 tl pesto op de huid van elke zalmfilet en bak 
nog 1 – 2 minuten op de andere kant, met de huid 
omhoog. Breng op smaak met peper en zout.

5. Mengen
Meng de spaghetti op de bakplaat met de tomaat. 
Voeg ook de rest van de pesto en de courgette toe, 
en meng goed. 

6. Serveren
Verdeel de spaghetti over de borden en leg de 
zalmfilet erop.

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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 Franse camembert  

Fourme d'ambert  Gedroogde abrikozen  

Verse geitenkaas  

Bruin rozijnen-
walnotenbroodje  

Pikante uienchutney  

Oude kaasblokjes

 2 GANGEN   50 min. • Eet binnen 5 dagen

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

Kaasplankje 



1. Kaas uit koelkast
Haal de kazen alvast uit de koelkast wanneer je aan het hoofdgerecht 
begint. Als je de kaas op kamertemperatuur laat komen, komen alle 
smaak- en geuraroma’s weer vrij.

2. Broodje bakken
Bak vlak voor serveren de walnoot-rozijnen broodjes 6 – 8 minuten 
in de voorverwarmde oven.

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

Benodigdheden
-

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gedroogde abrikozen (g) 
19) 22) 25)

25 50 75 100 125 150

Bruin rozijnen-walnotenbroodje 
(st) 1) 8) 17) 20) 21) 25) 

1 2 3 4 5 6

Fourme d'ambert* (st) 7)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Verse geitenkaas* (st) 7)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Franse camembert* (st) 7)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Oude kaasblokjes* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Pikante uienchutney* (g) 19) 22) 40 80 120 160 200 240

Pecanstukjes (g) 8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3937 /941 1230 /294
Vetten (g) 52 16
 Waarvan verzadigd (g) 28,5 8,9
Koolhydraten (g) 74 23
 Waarvan suikers (g) 43,5 13,6
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 40 12
Zout (g) 3,7 1,2

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 21) Melk/Lactose 
22) Noten 25) Sesamzaad

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

  
WEEK 51 | 2019

3. Gedroogde abrikozen
Weet jij het verschil tussen gezwavelde en ongezwavelde abrikozen? 
Gezwavelde abrikozen herken je aan hun felle oranje kleur. In 
tegenstelling tot ongezwavelde abrikozen die donkerbruin van 
kleur zijn. Die oranje abrikozen zien er wellicht frisser uit, maar 
de ongezwavelde variant is natuurlijker, verser en – volgens 
velen – een stuk lekkerder. Daarom kiezen wij ook altijd voor de 
ongezwavelde variant. 

4. Serveren
Leg de kaasjes en de gedroogde abrikozen op een mooie plank. 
Schep de uienchutney in een klein kommetje en zet deze op de plank. 
Mocht je nog wat rode wijn overhebben van het hoofdgerecht; serveer 
deze dan bij het kaasplankje.

Eet smakelijk!



Rode ui  

Panko paneermeel  Verse tijm  

Knoflookteen  

Pecannoten  Hokkaido pompoen  

Kalfssukade  Kruimige aardappelen  

Laurierblad  Gemalen kaneel  

Rode wijn  Geraspte belegen 
geitenkaas  

Voorraadkast items

 2 GANGEN   50 min. • Eet binnen 5 dagen

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

Roomboter, olijfolie, zwarte balsamicoazijn, 
suiker, mosterd, peper en zout

Kalfssukade met rodewijnsaus 
met knapperige pompoenparten uit de oven



Benodigdheden
Pan met deksel, kleine kom, steelpan, zeef, 
bakplaat met bakpapier, aardappelstamper, 
koekenpan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Hokkaido pompoen 
(g)

250 500 750 1000 1250 1500

Pecannoten (g) 
8) 19) 25)

20 40 60 80 100 120

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

Panko paneermeel 
(g) 1)

13 25 38 50 63 75

Geraspte belegen 
geitenkaas* (g) 3) 7)

25 50 75 100 125 150

Rode wijn (ml) 
12) 17) 21)

35 70 105 140 175 210

Gemalen kaneel (tl) 0     1/5  2/7  2/5  1/2  3/5

Laurierblad (blaadjes) 1 1 2 2 3 3

Kruimige aardappelen 
(g)

250 500 750 1000 1250 1500

Kalfssukade* (g) 120 240 360 480 600 720

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

Roomboter (el) 2 1/2 5 7 1/2 10 12 1/2 15

Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6

Zwarte 
balsamicoazijn (tl)

1 2 3 4 5 6

Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 5548 /1326 632 /151
Vetten (g) 86 10
 Waarvan verzadigd (g) 36,3 4,1
Koolhydraten (g) 80 9
 Waarvan suikers (g) 17,5 2,0
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 41 5
Zout (g) 1,1 0,1

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose 
8) Noten 12) Zwaveldioxide en sulfiet  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 21) Melk/
Lactose 25) Sesamzaad

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snipper de 
ui. Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de pompoen 
in parten van 1 cm dik (zie TIP) en verwijder de 
pitten en de zaden. Hak de helft van de pecannoten 
fijn (de overige pecannoten bewaar je apart voor 
het dessert).

TIP: Je hoeft de pompoen niet te schillen: de schil 
wordt vanzelf zacht in de oven.

2. Pompoen bereiden
Leg de pompoenparten samen met de helft van 
de rode ui op een bakplaat met bakpapier. Ris de 
blaadjes van de helft van de tijm. Meng de panko 
in een kleine kom met de geitenkaas, de blaadjes 
tijm, de pecannoten, peper en zout. Bestrijk de 
pompoenparten royaal met olijfolie en druk met je 
vingers het pankomengsel erop. Bak de pompoen 
met ui in 20 – 25 minuten zacht in de oven.

3. Saus maken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een steelpan 
op middelhoog vuur. Fruit de overige rode ui en de 
knoflook 1 – 2 minuten. Voeg per persoon 50 ml 
water, 70 ml rode wijn, een mespunt kaneel, 1 tl 
suiker en 1 tl zwarte balsamicoazijn toe. Voeg ook 
de overige tijm en het laurierblad toe. Breng het 
geheel aan de kook, draai dan het vuur laag en laat 
in 15 – 20 minuten zachtjes inkoken. Giet daarna het 
mengsel door een zeef, giet het gezeefde mengsel 
terug in de pan en verhit kort. Breng op smaak met 
peper en zout.

4. Aardappelpuree maken
Breng ruim water aan de kook in een andere pan 
met deksel. Was of schil de aardappelen en snijd 
ze in stukken. Kook ze in 12 – 15 minuten gaar. 
Giet af en stamp de aardappelen fijn met de 
aardappelstamper. Voeg 1 el roomboter per persoon 
en een scheutje melk toe om het geheel smeuïg te 
maken. Roer er 1 tl mosterd per persoon door en 
breng op smaak met peper en zout.

5. Kalfssukade opwarmen
Snijd de kalfssukade in 2 plakken per persoon. 
Verhit 1 el roomboter per persoon in een koekenpan 
met deksel op gemiddeld vuur en leg de plakken 
kalfssukade naast elkaar in de boter. Dek de pan af, 
zet het vuur middellaag en warm de kalfssukade 
in ongeveer 5 – 7 minuten op. Draai af en toe om. 
Breng op smaak met peper en zout. 

6. Serveren
Verdeel de kalfssukade over de borden en schenk 
de saus erover. Schep de aardappelpuree ernaast 
en smeer deze uit. Leg de pompoenparten en ui op 
de puree.

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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Sjalot  

Varkensworst met 
citroen en tijm  

Hazelnoten  

Prei  

Aardpeer  Risottorijst  

Comté kaas

Verse bladpeterselie  Citroen  

Voorraadkast items

 HELLOEXTRA    45 min. • Eet binnen 5 dagen

HELLO
EXTRA

      

Groentebouillon, roomboter, witte 
balsamicoazijn, peper en zout

Winterse risotto met aardpeer en Brandt & Levie varkensworst 
met comté en hazelnoten



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, koekenpan met 
deksel, rasp

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Prei* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450

Aardpeer (g) 100 200 300 400 500 600

Hazelnoten (g) ) 
8) 19) 25)

15 30 45 60 75 90

Varkensworst met 
citroen en tijm* (st)

1 2 3 4 5 6

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse bladpeterselie* 
(g)

2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 200 400 600 800 1000 1200

Roomboter (el) 2 4 6 8 10 12

Witte balsamicoazijn 
(tl)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4778 /1142 658 /157
Vetten (g) 65 9
 Waarvan verzadigd (g) 30,5 4,2
Koolhydraten (g) 88 12
 Waarvan suikers (g) 17,2 2,4
Vezels (g) 9 1,5
Eiwit (g) 40 5
Zout (g) 4,1 0,6

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

1. Fruiten
Bereid de bouillon in een pan met deksel en voeg 
er per persoon 150 ml extra water aan toe. Snipper 
de sjalot. Snijd de prei in dunne halve ringen en 
was de prei vervolgens. Verhit 1 el roomboter per 
persoon in een pan met deksel en fruit de sjalot 
1 minuut op middelhoog vuur. Voeg de prei toe en 
bak nog 5 minuten. Voeg de risottorijst toe en bak 
al roerend 1 minuut.

TIP: Deze risotto bevat misschien meer vocht, en 
is daarom wat natter dan je gewend bent. Houd 
je daar niet van? Voeg dan minder bouillon en 
water toe.

2. Risotto garen
Voeg de witte balsamicoazijn en 1/3 deel van de 
bouillon toe en laat de rijstkorrels de bouillon 
langzaam opnemen. Roer regelmatig door. Voeg 
zodra de bouillon is opgenomen weer 1/3 deel van 
de bouillon toe en herhaal dit met de rest van de 
bouillon. De risotto is gaar zodra de korrel van 
buiten zacht is en nog een lichte bite heeft van 
binnen. Dit duurt ongeveer 20 – 25 minuten. Voeg 
eventueel extra water toe om de korrel verder te 
garen (zie TIP).

3. Aardpeer bakken
Schil of was ondertussen de aardpeer grondig 
en snijd hem in dunne plakjes (zie TIP). Hak de 
hazelnoten grof. Verhit 1/2 el roomboter per persoon 
in de koekenpan en bak de plakjes aardpeer 
10 – 12 minuten op middelhoog vuur, of tot ze 
goudbruin en zacht zijn. Breng op smaak met peper 
en zout. Voeg de gehakte hazelnoten toe en bak 
nog 2 minuten mee.

4. Worst bakken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een 
koekenpan met deksel en bak de varkensworst 
2 – 3 minuten rondom aan op middelhoog vuur. Dek 
de pan af en bak nog 8 – 10 minuten op middelmatig 
vuur. Keer de varkensworst regelmatig om.

TIP: Als de plakjes aardpeer te dik zijn, wordt de 
binnenkant niet goed gaar. Zorg er daarom voor dat 
de plakjes echt dun zijn, zodat ze tijdens het bakken 
knapperig van buiten en zacht van binnen worden.

5. Op smaak brengen
Roer een scheutje warm of gekookt water door 
de risotto en laat de risotto, afgedekt, 5 minuten 
afkoelen (zie TIP). Rasp de schil van de citroen met 
een fijne rasp en pers de citroen uit. Snijd de verse 
bladpeterselie fijn. Roer vervolgens de comté en 
1 tl citroensap per persoon door de risotto. Breng 
op smaak met peper en eventueel met zout.

TIP: Door de risotto nog even te laten nagaren met 
het deksel op de pan, wordt hij extra smeuïg.

6. Serveren
Verdeel de risotto over de borden en garneer 
met de aardpeer en de hazelnoten. Serveer de 
risotto met de varkensworst en bestrooi met de 
peterselie, citroenrasp naar smaak en flink wat 
zwarte peper.

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  

Groene pestoZalmfilet met huid  

Pruimtomaat  

Courgette  Spaghetti  

Voorraadkast items

 HELLOEXTRA    25 min. • Eet binnen 3 dagen

HELLO
EXTRA

      

Zwarte balsamicoazijn, olijfolie, roomboter, 
peper en zout

Pasta pesto met zalm 
met oventomaatjes en courgette



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

Benodigdheden
Koekenpan, bakplaat met bakpapier, pan 
met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Pruimtomaat (stuks) 1 2 3 4 5 6

Spaghetti (g) 
1)  17) 20)

90 180 270 360 450 540

Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zalmfilet met huid* 
(st) 4)

2 4 6 8 10 12

Groene pesto* (g) 
7) 8)

40 80 120 160 200 240

Zelf toevoegen
Zwarte 
balsamicoazijn (el)

1 2 3 4 5 6

Olijfolie (el) 1½ 3 4½ 5 7½ 8

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 5157 /1233 802 /192
Vetten (g) 73 11
 Waarvan verzadigd (g) 15,7 2,5
Koolhydraten (g) 82 13
 Waarvan suikers (g) 16,9 2,6
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 58 9
Zout (g) 1,4 0,2

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 4) Vis 7) Melk/Lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

1. Tomaat bereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers de 
knoflook of snijd fijn. Snijd de pruimtomaat 
in kleine blokjes en meng op een bakplaat 
met bakpapier met de knoflook, de zwarte 
balsamicoazijn en 1 el olijfolie per persoon. Breng 
op smaak met peper en zout en bak 15 minuten in 
de oven. 

2. Pasta koken
Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel 
en kook de spaghetti, afgedekt, in 10 – 12 minuten 
beetgaar. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.

3. Courgette snijden
Snijd de courgette in de breedte door de helft en 
dan in de lengte in dunne plakken. Snijd van de 
plakken vervolgens kleine blokjes. Verhit 1/2 el boter 
per persoon in een hapjespan en bak de courgette 
4 – 6 minuten. 

4. Zalmfilet bakken
Verhit de overige olijfolie in de koekenpan op hoog 
vuur en bak de zalmfilet 3 minuten op de huid. 
Verlaag het vuur en draai de zalm om. Smeer 1 tl 
pesto op de huid van elke zalmfilet en bak nog 
1– 2 minuten op de andere kant, met de huid 
omhoog. Breng op smaak met peper en zout. 

5. Mengen
Meng de spaghetti met de tomaat op de bakplaat. 
Voeg ook de rest van de pesto en de courgette toe, 
en meng goed. 

6. Serveren
Verdeel de spaghetti over de borden en leg de 
zalmfilet erop.

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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Goedemorgen!
 ONTBIJTBOX

  1X   25 min.

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de appel en snijd in blokjes.

2. Meng de appel in een kom met de kaneel en de helft van de honing.

3. Vet een ovenschaal in met roomboter. Verdeel het appelmengsel over de ovenschaal. 
Bestrooi met de muesli en bak 20 – 25 minuten in de oven.

4. Verdeel de crumble over de kommen en serveer met de halfvolle yoghurt en de 
overige honing.

Benodigdheden
Kom, ovenschaal

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Jonagold appel (st) 2 4
Gemalen kaneel (el) 1
Honing (potje) 1 2
Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 25) 100 200
Halfvolle yoghurt* (ml) 7) 250 500

Zelf toevoegen
Roomboter (el) ½ 1

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1845 /441 469 /112
Vetten (g) 10 2
 Waarvan verzadigd (g) 3,8 1,0
Koolhydraten (g) 75 19
 Waarvan suikers (g) 53,4 13,6
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 9 2
Zout (g) 0,1 0,0

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

Appelcrumble met muesli  
met halfvolle yoghurt

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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Vezelrijke crackers 
met avocado  
met oude kaas en tomaat

Appelcrumble 
met muesli 
met halfvolle yoghurt

Bulgaarse yoghurt 
met peer 
met pistachenoten en 
gedroogde abrikozen



  2X   20 min.

Bulgaarse yoghurt met peer  
met pistachenoten en gedroogde abrikozen

Benodigdheden
Kom

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Conference peer* (st) 1 2
Gedroogde abrikoosstukjes (g) 
19) 22) 25) 40 80

Bulgaarse yoghurt* (ml) 7) 375 750
Pistachenoten (g) 8) 19) 25) 20 40

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1318 /315 432 /103
Vetten (g) 14 5
 Waarvan verzadigd (g) 6,5 2,1
Koolhydraten (g) 32 11
 Waarvan suikers (g) 27,8 9,1
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 12 4
Zout (g) 0,3 0,1

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

1. Schil de peer, verwijder het klokhuis en 
snijd de peer in blokjes. Snijd de gedroogde 
abrikozenstukjes klein.

2. Verdeel de Bulgaarse yoghurt over de 
ontbijtkommen. Garneer met de blokjes peer 
en de gedroogde abrikozen. Bestrooi met 
de pistachenoten.

  2X   20 min.

Vezelrijke crackers met avocado  
met oude kaas en tomaat

1. Halveer de avocado, verwijder de pit en lepel 
het vruchtvlees eruit. Snijd de tomaat in 
dunne plakken.

2. Verdeel de avocado over de crackers en beleg 
met de oude kaas en tomaat. Bestrooi met 
peper naar smaak.

Benodigdheden
- 

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Avocado (st) ½ 1
Pruimtomaat (st) 1 2
Crackers (st) 1) 11) 21) 4 8
Oude kaasplakken* (st) 7) 2 4

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1069 /256 822 /197
Vetten (g) 17 13
 Waarvan verzadigd (g) 7,1 5,4
Koolhydraten (g) 10 8
 Waarvan suikers (g) 2,5 1,9
Vezels (g) 8 6
Eiwit (g) 10 8
Zout (g) 0,6 0,5

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose 
11) Sesamzaad
Kan sporen bevatten van: 21) Melk/Lactose



Ui  

Tomatenblokjes  Kerriepoeder  

Knoflookteen  

Kokosmelk  Rode paprika  

Limoen

Koolvishaasje  Pandanrijst  

Voorraadkast items

30 min. • Eet binnen 3 dagen • Calorie-focus

Olijfolie, groentebouillonblokje, peper 
en zout

Visstoof met kokosmelk en limoen 
met rijst en paprika



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

Benodigdheden
Pan met deksel, keukenpapier, rasp, wok of 
hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Knoflookteen (st) 1 1 2 2 3 3

Rode paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Kokosmelk (ml) 26) 50 100 150 200 250 300

Kerriepoeder (tl) 
9) 10)

1 2 3 4 5 6

Tomatenblokjes (blik) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Pandanrijst (g) 85 170 250 335 420 505

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

Limoen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 1 2 2 3 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) 2634 /630 444 /106
Vetten (g) 17 3
 Waarvan verzadigd (g) 9,4 1,6
Koolhydraten (g) 87 15
 Waarvan suikers (g) 14,0 2,4
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 30 5
Zout (g) 2,2 0,4

Allergenen:
4) Vis 9) Selderij 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 26) Zwaveldioxide en sulfiet

1. Voorbereiden
Breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de rijst. Snipper de ui en pers de 
knoflook of snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten van 
de rode paprika en snijd de paprika klein. Roer de 
kokosmelk goed door zodat er geen klontjes meer 
in zitten.

2. Stoof maken
Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 
met deksel en fruit de ui, de knoflook en het 
kerriepoeder 2 minuten op laag vuur. Voeg de 
paprika, de kokosmelk en de tomatenblokjes 
toe. Verkruimel het bouillonblokje boven de pan en 
laat, afgedekt, 10 – 12 minuten zachtjes koken op 
middellaag vuur.

3. Rijst koken
Voeg ondertussen de rijst toe aan de pan met deksel 
en kook, afgedekt, 10 – 12 minuten. Giet daarna af 
en laat staan met deksel op de pan. Breng de rijst 
op smaak met peper en zout.

4. Koolvis stoven
Dep ondertussen de koolvishaas droog met 
keukenpapier en snijd in 4 gelijke stukken. Leg 
de koolvishaas in de laatste 6 – 8 minuten op de 
groenten en laat, afgedekt, meegaren op middellaag 
vuur. Breng daarna op smaak met peper en zout.

5. Limoen snijden
Rasp de schil van de limoen met een fijne rasp en 
snijd de limoen in parten.

6. Serveren
Voeg 1 tl limoenrasp per persoon toe aan de rijst 
en knijp naar smaak het sap uit de limoenpartjes 
erover. Verdeel de rijst en de visstoof over de 
borden. Garneer met de overige limoenpartjes.

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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Roseval aardappelen  

Sjalot  Groene peper  

Kastanjechampignons  

Knoflookteen  Gele cherrytomaten  

MayonaiseGezouten amandelen  

Rucola  Rumpsteak  

Verse oregano  Verse bladpeterselie 
en koriander  

Voorraadkast items

 PREMIUM  30 min. • Eet binnen 5 dagen

PREMIUM

Roomboter, olijfolie, zwarte balsamicoazijn, 
extra vierge olijfolie, peper en zout

Rumpsteak met chimichurri 
met roseval aardappelen, kastanjechampignons en salade



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

Benodigdheden
Kleine kom, hapjespan of grote 
koekenpan, saladekom, keukenpapier, 
aluminiumfolie, koekenpan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Roseval aardappelen 
(g)

300 600 900 1200 1500 1800

Kastanjechampignons* 
(g)

125 250 375 500 625 750

Gele cherrytomaten 
(g)

60 125 180 250 305 375

Knoflookteen (st) 2 4 6 8 10 12

Groene peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Sjalot (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse bladpeterselie 
en koriander* (g)

5 10 15 20 25 30

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

Rumpsteak* (st) 1 2 3 4 5 6

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

Gezouten amandelen 
(g) 5) 8) 25)

20 40 60 80 100 120

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

25 50 75 100 125 150

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

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Zwarte 
balsamicoazijn (el)

1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie 
(el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4473 /1069 589 /141
Vetten (g) 65 9
 Waarvan verzadigd (g) 14,3 1,9
Koolhydraten (g) 69 9
 Waarvan suikers (g) 9,5 1,2
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 45 6
Zout (g) 0,5 0,1

Allergenen:
3) Eieren 5) Pinda's 8) Noten 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
23) Selderij 25) Sesamzaad

1. Roseval bakken
Was de aardappelen grondig en snijd in parten. 
Verhit de helft van de roomboter in een hapjespan 
of grote koekenpan en bak de aardappelpartjes 
20 – 23 minuten op middelhoog vuur, of tot ze 
goudbruin en krokant zijn. Schep regelmatig om.

2. Snijden
Snijd ondertussen de champignons in kwarten. 
Halveer de gele cherrytomaten. Pers de knoflook 
of snijd fijn.

3. Chimichurri maken
Verwijder de zaadlijsten van de groene peper. 
Snijd de sjalot, de groene peper en de verse 
bladpeterselie, koriander en oregano zeer fijn (zie 
TIP). Voeg toe aan een kleine kom en meng met de 
olijfolie, de helft van de zwarte balsamicoazijn, de 
helft van de knoflook en peper en zout naar smaak.

TIP: Heb je een keukenmachine? Maak dan de 
chimichurri hier in!

4. Steak bakken
Dep de rumpsteak droog met keukenpapier. Verhit 
de overige boter in een koekenpan op middelhoog 
vuur en bak de rumpsteak 1 – 3 minuten per kant. 
Breng op smaak met peper en zout. Haal uit de pan 
en laat rusten onder aluminiumfolie. Zet de pan 
terug op het vuur en voeg de kastanjechampignons 
en de overige knoflook toe. Breng op smaak met 
peper en zout en bak 4 – 5 minuten. Blus daarna af 
met 1 tl zwarte balsamicoazijn per persoon.

5. Salade maken
Meng ondertussen in een saladekom de extra 
vierge olijfolie, de overige zwarte balsamicoazijn en 
peper en zout naar smaak tot een dressing. Voeg de 
rucola, de gele cherrytomaten en de amandelen 
toe en meng goed. Snijd de rumpsteak in plakken.

6. Serveren
Verdeel de rumpsteak over de borden. Verdeel 
ook de champignons, de salade en de roseval 
aardappelen over de borden. Garneer de rumpsteak 
en de champignons met 11/2 el chimichurri per 
persoon en serveer met de mayonaise. Verdeel de 
overige chimichurri over de champignons.

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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Parelgerst  

Komkommer  Cherrytomaten  

Ui   

Tomaat  Knoflookteen  

Geraspte belegen kaas

Mesclun  Piri-piri kruiden  

Gekruid kipgehakt  Verse bladpeterselie  

Voorraadkast items

35 min. • Eet binnen 5 dagen • Calorie-focus

Groentebouillonblokje, olijfolie, zwarte 
balsamicoazijn, extra vierge olijfolie, peper 
en zout

Risotto van parelgerst met kipgehakt en tomaat 
met piri-pirikruiden en verse peterselie



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

Benodigdheden
Pan met deksel, saladekom, wok of hapjespan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Parelgerst (g) 1) 70 140 210 380 350 520

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6

Cherrytomaten (g) 125 250 375 500 625 750

Komkommer* (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 1.99

Verse bladpeterselie* 
(g)

5 10 15 20 25 30

Gekruid kipgehakt* 
(g)

100 200 300 400 500 600

Piri-piri kruiden (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mesclun* (g) 23) 30 60 90 120 150 180

Geraspte belegen 
kaas* (g) 7)

10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje 
(st)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zwarte 
balsamicoazijn (tl)

1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie 
(el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2805 /671 457 /109
Vetten (g) 28 5
 Waarvan verzadigd (g) 6,7 1,1
Koolhydraten (g) 70 11
 Waarvan suikers (g) 14,4 2,4
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 1,8 0,3

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

1. Parelgerst koken
Breng 225 ml water per persoon aan de kook in 
een pan met deksel en weeg 70 g parelgerst per 
persoon af (zie TIP). Los 1/4 groentebouillonblokje 
per persoon op in het kokende water, voeg de 
parelgerst toe en kook de parelgerst, afgedekt, in 
23 – 25 minuten gaar. Roer regelmatig goed over de 
bodem van de pan om aanbranden te voorkomen. 
Giet daarna als het nodig is af. 

TIP: Je gebruikt niet alle parelgerst. De overige 
parelgerst kun je bij de lunch koken en toevoegen 
aan een salade. Let jij niet op je calorie-inname of 
ben je een grote eter? Kook dan alle parelgerst in 
275 ml water per persoon.

2. Snijden
Snipper ondertussen de ui en pers de knoflook of 
snijd fijn. Snijd de tomaten in blokjes en halveer de 
cherrytomaten. Snijd de komkommer in blokjes. 
Haal de blaadjes van de bladpeterselie en snijd 
fijn. Snijd ook de takjes fijn en voeg ze toe aan de 
kokende parelgerst. Bewaar de blaadjes apart. 

TIP: Let op! Deze parelgerstrisotto hoort een beetje 
nat te zijn. Liever een minder natte risotto? Laat de 
tomaten met kipgehakt dan iets langer op het vuur 
staan zodat er meer vocht kan inkoken, of giet de 
tomaten na het snijden af.

3. Bakken
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een wok of 
hapjespan en fruit de ui en knoflook 2 minuten 
op gemiddeld vuur. Voeg het kipgehakt toe en 
bak in 3 minuten los op middelhoog vuur. Voeg 
de cherrytomaten, de tomatenblokjes en de 
piri-pirikruiden toe en bak nog 7 – 8 minuten op 
middelhoog vuur.

4. Salade maken
Voeg de mesclun en de komkommer toe aan een 
saladekom. Meng met 1 tl zwarte balsamicoazijn 
per persoon, 1/2 el extra vierge olijfolie per persoon, 
peper en zout.

5. Samenvoegen
Voeg de parelgerst en het grootste deel van de 
peterselie toe aan de wok of hapjespan, breng 
verder op smaak met peper en zout en verhit nog 
1 – 2 minuten.

6. Serveren
Verdeel de parelgerst over de borden en garneer 
met de belegen kaas en overige peterselie. Serveer 
met de salade.

Eet smakelijk!

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

Citroen  Sjalot  

Ravioli met bloemkool 
en beurre de noisette  

Knoflookteen  Peultjes  

Geraspte oude kaasPompoenpitten  

Voorraadkast items

Ravioli gevuld met bloemkool en beurre noisette 
met sperziebonen, peultjes en oude kaas

 QUICK & EASY   20 min. • Eet binnen 3 dagen • Calorie-focus

QUICK & 
EASY

Roomboter, peper en zout



1. Voorbereiden
• Breng in een pan met deksel ruim water aan de kook voor 

de sperziebonen. 

• Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen en snijd de 
sperziebonen in 2 gelijke stukken.

2. Koken en snijden
• Kook de sperziebonen 7 – 8 minuten in de pan met deksel. Voeg 

na 2 minuten de ravioli en de peultjes toe. Giet daarna af, spoel 
af onder koud water en laat uitstomen zonder deksel. 

• Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn. Snijd de sjalot in halve 
ringen. Pers de citroen uit in een kleine kom.

3. Bakken
• Verhit de roomboter in een hapjespan of een grote koekenpan. 

Fruit de knoflook en sjalot 2 – 3 minuten op middelmatig vuur. 

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

• Voeg de ravioli, peultjes en sperziebonen toe aan de knoflook 
en sjalot en schep goed om. Bak 1 – 2 minuten op middelhoog 
vuur. Breng op smaak met peper en zout.

4. Serveren
• Blus de ravioli af met 1 el citroensap per persoon.

• Verdeel de ravioli met sperziebonen en peultjes over de borden 
en garneer met de oude kaas en pompoenpitten.

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, kleine kom, hapjespan of grote koekenpan

1 — 6 Personen-ingrediënten

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sperziebonen* (g) 75 150 225 300 375 450

Ravioli met bloemkool en beurre 
de noisette* (g) 1) 3) 7)

140 280 420 560 700 840

Peultjes* (g) 50 100 150 200 250 300

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Sjalot (st) 1 2 3 4 5 6

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Pompoenpitten (g) 19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

Geraspte oude kaas* (g) 7) 12½ 25 37½ 50 62½ 75

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

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2596 /621 647 /155
Vetten (g) 34 9
 Waarvan verzadigd (g) 20,7 5,2
Koolhydraten (g) 55 14
 Waarvan suikers (g) 5,6 1,4
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 19 5
Zout (g) 1,1 0,3

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesamzaad

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  

Sesamolie  Sojasaus  

Verse gember  

Noedels  Groentemix  

Gezouten pinda'sGekruid rundergehakt  

Gemalen koriander  Gemalen komijn  

Voorraadkast items

Aziatische noedels met gekruid gehakt 
met wokgroenten en gezouten pinda's

 QUICK & EASY   20 min. • Eet binnen 3 dagen

QUICK & 
EASY

Olijfolie, zwarte balsamicoazijn, suiker, 
zonnebloemolie, peper en zout



1. Groenten wokken
• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel voor 

de noedels. 

• Pers de knoflook of snijd fijn en rasp de gember met een fijne 
rasp (zie TIP). 

• Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een wok op hoog vuur en 
roerbak de groentemix in 10 – 12 minuten beetgaar. Breng op 
smaak met peper en zout.

TIP: Je hoeft de gember niet te schillen. Geen rasp in huis? Schil de 
gember dan wel en snijd hem vervolgens fijn.

2. Dressing maken
• Voeg ondertussen de noedels (zie TIP) toe aan de pan met kokend 

water en kook, afgedekt, in 2 minuten beetgaar en giet af. Laat 
zonder deksel uitstomen. 

• Meng ondertussen in een kleine kom 10 ml sojasaus en 1 tl 
sesamolie per persoon, de zwarte balsamicoazijn, de gember, de 
suiker en de zonnebloemolie tot een dressing.

TIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op je calorie-inname? Gebruik dan 
70 g noedels per persoon. De overige noedels kun je bijvoorbeeld aan 
een soep toevoegen - laat ze dan 3 minuten meekoken.

3. Bakken en mengen
• Verhit de overige olijfolie in een koekenpan en fruit de knoflook, 

de gemalen komijn en de gemalen koriander 1 minuut op 
middelhoog vuur. 

• Voeg het rundergehakt toe, breng op smaak met peper en zout 
en bak het gehakt in 3 minuten los. 

• Voeg de noedels, de dressing en het gehakt toe aan de wok en 
schep door de groenten.

4. Serveren
• Verdeel het gerecht over de borden en bestrooi met de 

gezouten pinda's.

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, fijne rasp, koekenpan, kleine kom, wok

1 — 6 Personen-ingrediënten

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

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6

Groentemix* (g) 23) 200 400 600 800 1000 1200

Noedels (g) 1) 100 200 300 400 500 600

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

Sesamolie (tl) 11) 1 2 3 4 5 6

Gemalen komijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Gemalen koriander (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gekruid rundergehakt* (g) 100 200 300 400 500 600

Gezouten pinda's (g) 5) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

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

Zwarte balsamicoazijn (el) 1/2½ 1 <1½ 2 2½ 3

Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6

Zonnebloemolie (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4148 /992 908 /217
Vetten (g) 45 10
 Waarvan verzadigd (g) 11,3 2,5
Koolhydraten (g) 94 21
 Waarvan suikers (g) 16,5 3,6
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 47 10
Zout (g) 4,4 1,0

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 5) Pinda's 6) Soja 11) Sesamzaad  
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 23) Selderij 25) Sesamzaad

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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Verse tijm  

Kruimige aardappelen  Knolselderij  

Pistachenoten  

Varkenshaas  Knoflookteen  

Mascarpone

Witlof  Appel  

Voorraadkast items

 PREMIUM  45 min. • Eet binnen 5 dagen

PREMIUM

Roomboter, suiker, peper en zout

Varkenshaas met pistache-tijmkorst 
met gekaramelliseerd witlof en romige knolselderij-appelpuree



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

Benodigdheden
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier, 
aardappelstamper, bord, koekenpan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse tijm* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Pistachenoten (g) 
8) 19) 25)

25 50 75 100 125 150

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Varkenshaas* (st) 1 2 3 4 5 6

Knolselderij (g) 9) 150 300 450 600 750 900

Kruimige aardappelen 
(g)

150 300 450 600 750 900

Appel (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Witlof* (st) 1 2 3 4 5 6

Mascarpone* (g) 7) 15 30 45 60 75 90

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

Suiker (tl) 2 4 6 8 10 12

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3458 /827 463 /111
Vetten (g) 39 5
 Waarvan verzadigd (g) 19,2 2,6
Koolhydraten (g) 68 9
 Waarvan suikers (g) 25,4 3,4
Vezels (g) 16 2
Eiwit (g) 41 6
Zout (g) 0,3 0,0

Allergenen:
7) Melk/Lactose 8) Noten 9) Selderij  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sesamzaad

1. Varkenshaas bereiden
Verwarm de oven voor op 180 graden. Ris de 
blaadjes van de takjes tijm. Hak de pistachenoten 
en de knoflook heel fijn en meng op een bord met 
de helft van de tijm, peper en zout (zie TIP). Rol de 
varkenshaas door het pistachemengsel en druk 
aan tot een korst. Leg op een met bakplaat met 
bakpapier en bak 20 – 25 minuten in de oven. Laat 
daarna een paar minuten rusten.

TIP: Je kunt de knoflook, pistachenoten en tijm ook 
fijnmalen in een keukenmachine.

2. Puree voorbereiden
Breng ondertussen ruim water aan de kook in 
een pan met deksel voor de aardappelen en de 
knolselderij. Schil de knolselderij, weeg 150 g 
per persoon af en snijd in blokjes van 1 cm. Schil 
de aardappelen en snijd in grove stukken. Schil 
de appel, verwijder het klokhuis en snijd in grove 
stukken (zie TIP).

TIP: Het is erg belangrijk dat je de knolselderij 
kleiner snijdt dan de de aardappel. Knolselderij is 
namelijk minder snel gaar dan aardappel; zo zijn ze 
tegelijkertijd klaar.

3. Koken
Voeg de aardappelen, de knolselderij en een 
flinke snuf zout toe aan de pan met kokend water 
en kook in 17 – 20 minuten gaar. Voeg de laatste 
2 – 3 minuten de appel toe. Giet af en laat zonder 
deksel uitstomen.

4. Witlof karamelliseren
Snijd het witlof in de lengte doormidden. Verhit de 
boter met de suiker in een koekenpan met deksel op 
middelhoog vuur en leg het witlof met de snijkant 
naar beneden in de pan. Breng op smaak met zout. 
Laat 10 minuten liggen, keer daarna om en laat met 
de deksel op de pan nog 5 – 7 minuten garen. Snijd 
eventueel het bruine stronkje van het witlof als je 
die te hard vindt.

5. Puree maken
Stamp de aardappelen, de knolselderij, de appel 
en de mascarpone met een aardappelstamper tot 
er een fijne puree ontstaat. Breng op smaak met 
peper en zout.

6. Serveren
Snijd de varkenshaas in plakken. Verdeel de puree 
en de varkenshaas over de borden. Serveer met het 
gekaramelliseerd witlof. Garneer met de overige 
tijm en de pistachenootjes die van de varkenshaas 
zijn gevallen.

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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Sjalot  

Citroen  Hazelnoten  

Prei  

Aardpeer  Risottorijst  

ComtéVerse bladpeterselie  

Voorraadkast items

 VEGGIE  45 min. • Eet binnen 5 dagen

VEGGIE

Groentebouillon, roomboter, witte 
balsamicoazijn, peper en zout

Winterse risotto met aardpeer 
met comté en hazelnoten



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

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Prei* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450

Aardpeer (g) 100 200 300 400 500 600

Hazelnoten (g)  
8) 19) 25)

15 30 45 60 75 90

Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse bladpeterselie* 
(g)

2½ 5 7½ 10 12½ 15

Geraspte comté * 
(g) 7)

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 200 400 600 800 1000 1200

Roomboter (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Witte balsamicoazijn 
(tl)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3418 /817 571 /136
Vetten (g) 38 6
 Waarvan verzadigd (g) 18,8 3,1
Koolhydraten (g) 88 15
 Waarvan suikers (g) 17,2 2,9
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 19 3
Zout (g) 2,6 0,4

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

TIP: Wist je dat 100 g aardpeer, zoals 
gebruikt in dit gerecht, meer ijzer bevat dan 
100 g biefstuk? Andere ijzerrijke producten zijn 
spinazie, andijvie, tahin (sesampasta), tofu, ei, 
cashewnoten en haring.

1. Fruiten
Bereid de bouillon in een pan met deksel en voeg er 
per persoon 150 ml extra water aan toe. Snipper de 
sjalot. Snijd de prei in dunne halve ringen en was de 
prei vervolgens. Verhit 1 el roomboter per persoon 
in een pan met deksel en fruit de sjalot 1 minuut 
op middelhoog vuur. Voeg de prei toe en bak nog 
5 minuten.

2. Rijst roerbakken
Voeg de risottorijst toe en bak al roerend 1 minuut. 
Voeg de witte balsamicoazijn en 1/3 van de bouillon 
toe en laat de rijstkorrels de bouillon langzaam 
opnemen. Roer regelmatig door.

3. 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 korrel van buiten zacht is en nog een 
lichte bite heeft van binnen. Dit duurt ongeveer 
20 – 25 minuten. Voeg eventueel extra water toe om 
de korrel nog verder te garen (zie TIP).

TIP: Deze risotto bevat misschien meer vocht, en 
is daarom wat natter dan je gewend bent. Houd 
je daar niet van? Voeg dan minder bouillon en 
water toe.

4. Aardpeer bakken
Schil of was ondertussen de aardpeer grondig 
en snijd hem in dunne plakjes (zie TIP). Hak de 
hazelnoten grof. Verhit de overige roomboter 
in de koekenpan en bak de plakjes aardpeer 
10 – 12 minuten op middelhoog vuur, of tot ze 
goudbruin en zacht zijn. Breng op smaak met peper 
en zout. Voeg de gehakte hazelnoten toe en bak 
nog 2 minuten mee.

TIP: Als de plakjes aardpeer te dik zijn, wordt de 
binnenkant niet goed gaar. Zorg er daarom voor dat 
de plakjes echt dun zijn, zodat ze tijdens het bakken 
knapperig van buiten en zacht van binnen worden.

5. Op smaak brengen
Roer een scheutje warm of gekookt water door 
de risotto en laat de risotto, afgedekt, 5 minuten 
afkoelen (zie TIP). Rasp de schil van de citroen en 
pers de citroen uit. Snijd de verse bladpeterselie 
fijn. Roer vervolgens de comté en 1 tl citroensap per 
persoon door de risotto. Breng op smaak met peper 
en eventueel met zout.

TIP: Door de risotto nog even te laten nagaren met 
het deksel op de pan, wordt hij extra smeuïg.

6. Serveren
Verdeel de risotto over de borden en garneer met 
de aardpeer en de hazelnoten. Bestrooi met de 
peterselie, citroenrasp naar smaak en flink wat 
zwarte peper.

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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Champignons  

Feta  Vrije-uitloopei  

Sjalot  

Gedroogde tijm  Knoflookteen  

Rode paprika

Komkommer  Bladerdeeg  

Voorraadkast items

 FAMILY  45 min. • Eet binnen 5 dagen

FAMILY

Roomboter, extra vierge olijfolie, 
rodewijnazijn, mosterd, honing, peper 
en zout

Hartige taart met feta en champignons 
met komkommer-paprikasalade



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

Benodigdheden
Ovenschaal, kom, koekenpan, 
keukenpapier, saladekom

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Champignons* (g) 125 250 375 500 625 750

Sjalot (st) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Gedroogde tijm (tl) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

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

Feta* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

Bladerdeeg* (pak) 
1) 21)

⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Komkommer* (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Rode paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Extra vierge olijfolie 
(el)

¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Rodewijnazijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Mosterd (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Honing (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3697 /884 610 /146
Vetten (g) 66 11
 Waarvan verzadigd (g) 31,0 5,1
Koolhydraten (g) 44 7
 Waarvan suikers (g) 11,8 1,9
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 26 4
Zout (g) 2,6 0,4

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

WEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan 300 g 
groente bevat en boordevol vitamines zit? De 
paprika is rijk aan vitamine C, de feta is rijk aan 
calcium én samen met het ei zorgt het ook voor 
een goede hoeveelheid vitamine D en B12. 

1. Snijden
Veeg de champignons schoon met keukenpapier. 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snipper de 
sjalot en pers de knoflook of snijd fijn. Halveer 
de champignons en snijd de eventuele grotere 
champignons in kwarten.

2. Champignons bakken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een 
koekenpan op middelhoog vuur en fruit de sjalot en 
knoflook 3 minuten. Voeg de champignons en de 
gedroogde tijm toe, bestrooi met peper en zout en 
roerbak nog 4 – 5 minuten.

3. Mengen
Kluts ondertussen met een vork het ei met peper en 
zout in een kom. Voeg de champignons toe aan de 
kom, verkruimel er de feta boven en meng goed.

4. Taart bakken
Vet een ovenschaal in met de overige roomboter 
en voeg de champignonvulling toe (zie TIP). Leg 
het bladerdeeg op de champignonvulling en stop 
de randjes in. Snijd met een mesje diagonaal een 
snee in het deeg en zet de taart in de oven. Bak in 
18 – 24 minuten goudbruin en gaar.

TIP: Kook je voor 1 persoon? Kies dan voor een 
kleine ovenschaal, zodat je quiche niet te dun wordt.

5. Salade mengen
Snijd de komkommer en de rode paprika in 
blokjes. Meng in een saladekom de extra vierge 
olijfolie, de rodewijnazijn, de mosterd, de honing 
en peper en zout tot een dressing. Meng er de 
groenten door.

6. Serveren
Verdeel de hartige taart over de borden. Serveer met 
de salade.

Eet smakelijk!

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

Kipfilet  Verse rozemarijn  

Kastanjechampignons  

Sjalot  Knoflookteen  

SlagroomBroccoli  

Voorraadkast items

Kipfilet in mosterd-roomsaus 
met gebakken aardappelen en broccoli

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

FAMILY

Roomboter, olijfolie, groentebouillon, 
wittewijnazijn, mosterd, peper en zout



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

Benodigdheden
Koekenpan, 2x hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

200 400 600 800 1000 1200

Kastanjechampignons 
(g) 

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* 
(takjes)

1 2 3 4 5 6

Kipfilet* (st) 1 2 3 4 5 6

Broccoli* (g) 125 250 375 500 625 750

Slagroom* (ml) 7)* 75 150 200 300 350 450

Zelf toevoegen

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9

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

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3891 / 930 455 / 109 
Vetten (g) 65 8
 Waarvan verzadigd (g) 27,7 3,2
Koolhydraten (g) 46 5
 Waarvan suikers (g) 4,5 0,5
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 35 4
Zout (g) 2,8 0,3

Allergenen:
7) Melk/Lactose 

1. Aardappelen bakken
Bereid de bouillon. Schil de aardappelen of was 
ze grondig en snijd in schijfjes van 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 stoven. Giet daarna af, indien nodig.

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

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

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  

Kokosmelk  Tomatenpuree  

Verse gember  

Kerriepoeder  Zoete aardappel  

SpinazieNaanbrood  

Limoen  Verse koriander  

Pompoenpitten  Rode splitlinzen  

Voorraadkast items

45 min. • Eet binnen 5 dagen

Groentebouillon, zonnebloemolie, extra 
vierge olijfolie, olijfolie, peper en zout

Indiase dahl met zoete aardappel en kokosmelk 
met pompoenpittensalsa en kruidig naanbrood



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

Benodigdheden
Koekenpan, 2x kleine kom, rasp, bakplaat 
met bakpapier, hapjespan of grote koekenpan 
met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Verse gember (cm) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Zoete aardappel (g) 75 150 225 300 375 450

Kerriepoeder (tl) 
9) 10)

1½ 3 4½ 6 7½ 9

Tomatenpuree 
(kuipje)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Kokosmelk (ml) 26) 125 250 375 500 625 750

Rode splitlinzen (g) 35 70 100 140 170 210

Pompoenpitten (g) 
18) 22) 25)

10 20 30 40 50 60

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

Limoen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Naanbrood (st) 1) 7) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 
(ml)

250 500 750 1000 1250 1500

Zonnebloemolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Extra vierge olijfolie 
(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) 3789 /906 471 /113
Vetten (g) 52 7
 Waarvan verzadigd (g) 24,7 3,1
Koolhydraten (g) 78 10
 Waarvan suikers (g) 17,7 2,2
Vezels (g) 18 2
Eiwit (g) 25 3
Zout (g) 3,4 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose 9) Selderij 
10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
23) Selderij 25) Sesamzaad 26) Zwaveldioxide en sulfiet

1. Voorbereiden
Verwarm de oven op 200 graden en bereid de 
bouillon. Snipper de ui, rasp de gember (eventueel 
met schil) fijn. Schil de zoete aardappel en snijd in 
blokjes van 11/2 cm. 

TIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op je calorie-
inname? Vervang dan de helft van de kokosmelk 
door een gelijke hoeveelheid bouillon en gebruik 
de helft van de pompoenpitten, of laat deze 
achterwege. De overige kokosmelk is heerlijk 
om de volgende ochtend havermout in te koken, 
gegarneerd met de pompoenpitten.

2. Smaakmakers fruiten
Verhit de zonnebloemolie in een hapjespan of grote 
koekenpan met deksel op middelhoog vuur. Fruit de 
ui 3 – 4 minuten. Voeg de gember, het kerriepoeder 
en de tomatenpuree toe. Roer goed en bak nog 
2 minuten. Roer de kokosmelk los of schud het 
pakje flink zodat er geen klontjes meer zijn. Voeg de 
kokosmelk en de bouillon toe aan de pan en breng 
aan de kook.

3. Dahl koken
Voeg de zoete aardappel en de rode linzen toe, 
breng op smaak met peper en zout en kook de dahl, 
afgedekt, 18 – 20 minuten, of tot de linzen en de 
zoete aardappel zacht zijn. Voeg eventueel meer 
water toe als de Dahl te droog wordt. 

WEETJE: Wist je dat dit gerecht bijna 
2/3 van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
aan voedingsvezels bevat? De voornaamste 
bron zijn de linzen, gevolgd door de groenten en 
zoete aardappel.

4. Salsa maken
Bak ondertussen de pompoenpitten in een 
koekenpan zonder boter of olie tot ze beginnen te 
poffen. Hak de koriander fijn, rasp de schil van de 
limoen en pers de limoen uit. Meng in een kleine 
kom de helft van de koriander, het limoenrasp, 2 tl 
limoensap per persoon, de gepofte pompoenpitten 
en de extra vierge olijfolie. Breng op smaak met 
peper en zout.

5. Naanbrood bakken
Mix de overige koriander in een kleine kom met 
de olijfolie en breng op smaak met peper en zout. 
Leg het naanbrood (zie TIP) op een bakplaat met 
bakpapier en besmeer met de korianderolie. Bak 
het naanbrood 5 – 7 minuten in de voorverwarmde 
oven. Laat even afkoelen en snijd door de helft.

TIP: Je krijgt meer naanbrood dan aangegeven 
in het recept. Ben jij een grote eter of let jij niet 
op je calorie-inname? Serveer de dahl dan met 
1 naanbrood per persoon.

6. Serveren
Roer, wanneer de linzen gaar zijn, de spinazie 
door de dahl en laat slinken. Proef de dahl en 
breng op smaak met zout, peper en het overige 
limoensap naar smaak. Verdeel de dahl over de 
kommen, garneer met de salsa en serveer met 
het naanbrood.

Eet smakelijk!

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

Aubergine  Courgette  

Ui  

Half-om-half gehakt  Vers basilicum  

Crème fraiche

Volkoren penne  Cherrytomaten in blik  

Passata  Italiaanse kruiden  

Voorraadkast items

30 min. • Eet binnen 3 dagen

Groentebouillon, olijfolie, 
zwarte balsamicoazijn

Italiaanse maaltijdsoep met gehakt 
met aubergine en courgette



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

Benodigdheden
Soeppan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

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

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vers basilicum* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Half-om-half gehakt* 
(g)

100 200 300 400 500 600

Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Aubergine* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Italiaanse kruiden (tl) 1 2 3 4 5 6

Passata (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Cherrytomaten in blik 
(blik)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Volkoren penne (g) 
1) 17) 20)

45 90 135 180 225 270

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

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 200 400 600 800 1000 1200

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zwarte 
balsamicoazijn (el)

1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3220 /770 313 /75
Vetten (g) 36 3
 Waarvan verzadigd (g) 14,1 1,4
Koolhydraten (g) 65 6
 Waarvan suikers (g) 31,1 3,0
Vezels (g) 12 1
Eiwit (g) 39 4
Zout (g) 2,8 0,3

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

WEETJE: Wist je dat groenteconserven qua 
vitamines, mineralen en vezels niet onderdoen 
aan verse groenten? Daarnaast zijn ze natuurlijk 
makkelijk en snel in gebruik. Met dit gerecht 
krijg je ruim 400 g groente binnen - meer dan de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid!

1. Voorbereiden
Bereid de bouillon. Pers de knoflook of snijd fijn. 
Snipper de ui. Ris de blaadjes basilicum van de 
takjes en bewaar ook de takjes. Voeg de takjes 
van de basilicum toe aan de bouillon. Snijd de 
aubergine en courgette in kleine blokjes.

2. Gehakt bakken
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een soeppan met 
deksel op middelhoog vuur. Fruit de knoflook en de 
ui 1 – 2 minuten. Verhoog daarna het vuur, voeg het 
gehakt toe en bak in 2 – 3 minuten los.

3. Groenten meebakken
Voeg de aubergine, courgette en Italiaanse 
kruiden toe aan de pan met deksel en bak nog 
2 – 3 minuten mee.

4. Soep koken
Blus het geheel af met 1 el zwarte balsamicoazijn 
per persoon. Voeg de passata, cherrytomaten 
en bouillon toe en breng afgedekt aan de kook. 
Voeg, zodra de soep kookt, de penne toe en kook, 
afgedekt, 10 – 12 minuten of tot de pasta gaar is.

5. Basilicum snijden
Snijd de basilicumblaadjes in reepjes.

6. Serveren
Verdeel de soep over de kommen. Schep de 
crème fraîche op de soep en garneer met de 
reepjes basilicum.

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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