
Deze wijn uit de Franse Gascogne is gemaakt 
van ugni-blanc- en colombarddruiven, die 
’s nachts worden geoogst om de frisheid 

te behouden. Het resultaat is een sappige, 
bleekgele wijn met aroma’s van limoen, 

lychee en een vleugje witte peper.

LAVILA BLANC

Ravigotesaus fNootmuskaat 

Sperziebonen fInova aardappelen

Schelvis zonder vel fOntbijtspek f

Schelvis behoort tot de familie van de kabeljauwachtigen, de smaak is alleen iets sterker en 
het visvlees wat zachter. Het vlees valt in "schellen" uit elkaar, vandaar de naam schelvis. 
Onze schelvis heeft het MSC-logo, wat staat voor duurzame visserij. Lees alles over deze vis op 
onze blog!

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen
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§

SCHELVIS MET SPEK EN SPERZIEBONEN  
Met goudbruine aardappelschijfjes

FamilybTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 16 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Inova aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200
Sperziebonen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Ontbijtspek 
(plakken) f

2 4 6 8 10 12

Schelvis zonder vel 
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Nootmuskaat (bol) 1 1 1 1 1 1
Ravigotesaus 
(g) 3) 10) 19) 22) f

40 80 120 160 200 240

Zonnebloemolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter* (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3368 / 805 582 / 139
Vet totaal (g) 52 9
 Waarvan verzadigd (g) 11,9 2,1
Koolhydraten (g) 50 9
 Waarvan suikers (g) 3,4 0,6
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 29 5
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, koekenpan en fijne rasp.
Laten we beginnen met het koken van de schelvis met spek en sperziebonen.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil 

de aardappelen of was ze grondig en snijd 
in plakken van een ½ cm. Verdeel over een 
bakplaat met bakpapier, besprenkel met de 
zonnebloemolie en breng op smaak met peper 
en zout. Bak de aardappelen 30 – 35 minuten 
in de oven, of tot ze goudbruin kleuren t.

BOONTJES KOKEN
Verwijder ondertussen de steelaanzet 

van de sperziebonen en snijd de bonen in 
2 gelijke stukken. Schenk een bodempje 
water in een pan met deksel. Voeg een snufje 
zout en de sperziebonen toe. Breng afgedekt 
aan de kook en laat 9 – 11 minuten zachtjes 
koken. Giet daarna af en laat zonder deksel 
uitstomen. Roer naar smaak een klein deel 
van de roomboter door de boontjes. Breng op 
smaak met peper en zout.

 SCHELVIS INWIKKELEN
 Leg ondertussen de plakjes ontbijtspek 
zo naast elkaar dat ze elkaar in de lengte 
net overlappen. Leg de schelvis overdwars 
op de plakjes en wikkel de schelvis in het 
ontbijtspek tt.      

VIS BAKKEN
 Verhit de overige roomboter in een 
koekenpan en bak de in spek gewikkelde vis 
2 – 3 minuten per kant op middelhoog vuur, of 
totdat hij gaar is. Breng op smaak met peper.

NOOTMUSKAAT RASPEN
 Rasp ondertussen de nootmuskaat met 
een fijne rasp. Let op: je hebt er maar een 
snufje van nodig. 

tTIP: Heb je weinig tijd en vind je extra afwas 
geen probleem? Kook de aardappelschijfjes 
dan eerst 5 minuten voor in een pan met 
deksel. Bak ze vervolgens in 20 minuten in 
de oven.

SERVEREN
 Serveer de in spek gewikkelde 
schelvis met de aardappelschijfjes en de 
sperziebonen. Bestrooi de sperziebonen 
naar smaak met nootmuskaat en serveer met 
de ravigotesaus. 

ttTIP: De schelvis wordt soms gevouwen 
geleverd, zodat hij in de verpakking past. 
Vouw hem niet uit voordat je hem in het 
ontbijtspek wikkelt. Opgevouwen blijft het 
vispakketje steviger.



Deze wijn komt uit het zuidwesten van 
Frankrijk en is gemaakt van merlot, die de 

wijn soepel en rond maakt. Het is een zachte 
wijn met een dieprode kleur, een lichte 

kruidigheid en aroma’s van bosaardbeitjes 
en kersen.

L'AURÉOLE ROUGE

Geraspte cheddar f

Mini-hamburgerbollenGekruide  
kipburgers f

Rode uiInova aardappelen

Botersla fVleestomaat f

Je maakt deze cheeseburgers met cheddar, een pittige, harde kaas die zijn naam te danken 
heeft aan het Britse stadje Cheddar in Somerset. De pittige cheddar combineer je met rode ui,  
die lekker zoet wordt doordat je hem op laag vuur fruit. Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*
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Kip-cheeseburgers met zoete rode ui 
Met gebakken aardappeltjes en frisse salade

Totaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 16 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Inova aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vleestomaat (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Botersla (krop) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Gekruide kipburgers 
(50 g) f

2 4 6 8 10 12

Mini-hamburgerbollen 
(st) 1) 3) 7) 11) 20) 22) 
27)

2 4 6 8 10 12

Geraspte cheddar (g) 7) 25 50 75 100 125 150
Olijfolie* (el) 1    11/2 2 21/2 3 31/2
Extra vierge olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Zonnebloemolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mosterd* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 4008 / 958 616 / 147
Vet totaal (g) 50 8
 Waarvan verzadigd (g) 14,0 2,2
Koolhydraten (g) 86 13
 Waarvan suikers (g) 13,7 2,1
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 40 6
Zout (g) 1,2 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 20) Soja 22) Noten 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, koekenpan, kom en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de kip-cheeseburgers met zoete rode ui.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Schil de aardappelen en snijd in parten. 
Verhit de helft van de olijfolie in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
25 – 30 minuten, afgedekt, op middelhoog 
vuur. Haal na 20 minuten de deksel van 
de pan. 

RODE UI FRUITEN
Snijd ondertussen de rode ui in halve 

ringen. Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan en fruit de rode ui 4 – 6 minuten op 
laag vuur of tot hij de gewenste garing heeft. 
Haal uit de pan en bewaar apart in een kom. 

 SALADE MAKEN
 Snijd ondertussen de helft van de 
vleestomaat in plakken en de andere helft 
klein. Snijd de botersla grof en meng met de 
kleingesneden tomaat in een saladekom. 
Besprenkel met de extra vierge olijfolie en 
zwarte balsamicoazijn. Breng op smaak met 
peper en zout.

BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in dezelfde 
koekenpan en bak de gekruide kipburgers  
8 – 10 minuten op middelhoog vuur, of 
tot ze gaar zijn. Keer regelmatig om. Bak 
ondertussen de mini-hamburgerbollen 
4 – 5 minuten in de oven. 

BURGERS BELEGGEN
 Verdeel de mini-hamburgerbollen over 
de borden. Besmeer de onderkant met een 
laagje mosterd en beleg met wat sla, een 
plakje tomaat, wat rode ui en een kipburger 
en bestrooi met de geraspte cheddar.

BORDEN OPMAKEN
 Serveer de burgers met de gebakken 
aardappeltjes en de overige salade.



Deze wijn uit Catalonië is gemaakt van 
macabeo en chardonnay. Die eerste druif 

zorgt voor kruidigheid in deze frisse, fruitige 
wijn met aroma’s van peer, appel, banaan, 

sinaasappel, witte bloemen zoals jasmijn en 
een vleugje anijs. 

SYNERA BLANCO

Geraspte pecorino f

OrzoPijnboompitten

KnoflookteenUi

Verse tijm fBroccoli f

Orzo is gedroogde pasta in de vorm van een rijstkorrel. Het leent zich perfect voor een 
risotto, die meestal wordt gemaakt met arboriorijst. In Italië wordt deze variatie orzotto 
genoemd. Ingrediënten als pecorino, pijnboompitten en verse tijm passen er perfect bij. Fijne 
bijkomstigheid: orzo is een stuk sneller gaar dan arboriorijst.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen

* L
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Orzo met broccoli, pecorino en pijnboompitten 
Met verse tijm

VeggievTotaal: 25-30 min.6
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GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 16 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Broccoli (g) f 250 400 650 800 1050 1200
Verse tijm (takjes) 23) f 3 6 9 12 15 18
Pijnboompitten (g) 
19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Geraspte pecorino (g) 
7) f

40 75 100 125 150 175

Groentebouillon* (ml) 175 350 550 700 900 1100
Olijfolie* (el)  1/2 1    1    11/2 11/2 2    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2862 / 684 500 / 120
Vet totaal (g) 29 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,7 1,9
Koolhydraten (g) 69 12
 Waarvan suikers (g) 7,5 1,3
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 32 6
Zout (g) 3,7 0,6

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 10 g pijnboompitten per persoon en 25 g 
pecorino. Het gerecht bevat dan per portie 602 
kcal, 23 g vet, 68 g koolhydraten, 11 g vezels, 
27 g eiwitten en 3,1 g zout.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met broccoli, pecorino en pijnboompitten.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Kook ruim water in een 

pan met deksel voor de broccoli. Snipper de 
ui en pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de 
bloem van de broccoli in roosjes en de steel in 
blokjes. Ris de blaadjes tijm van de takjes en 
snijd of hak fijn.

ROOSTEREN
Verhit een wok of hapjespan op hoog vuur 

en rooster de pijnboompitten, zonder olie, 
goudbruin. Haal uit de pan en bewaar apart.

 RISOTTO BEREIDEN
 Verhit de olijfolie in dezelfde wok 
of hapjespan en fruit de ui en knoflook 
2 minuten op laag vuur. Voeg de tijm en orzo 
toe en roerbak 1 minuut op middellaag vuur. 
Voeg de bouillon toe en kook, afgedekt, in 
10 – 12 minuten op laag vuur droog. Schep 
regelmatig om. Voeg eventueel extra water toe 
als de orzo te droog wordt.

BROCCOLI KOKEN
 Kook ondertussen de broccoli 
6 – 8 minuten in de pan met deksel en giet 
daarna af.

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de broccoli en de helft van de 
pecorino toe aan de orzo en laat de kaas al 
roerend smelten. Breng op smaak met peper 
en zout.

SERVEREN
 Verdeel de orzo over de borden 
en bestrooi met de pijnboompitten en 
overige pecorino.

sTIP: Wil je het gerecht iets meer pit geven? 
Voeg dan een theelepel harissa of sambal toe.



Masan is de naam van een selectie wijnen 
uit het zuidwesten van Frankrijk. Deze 

lichtgekleurde wijn is gemaakt van ugni-
blanc- en colombarddruiven. Het bouquet is 
opwekkend en de smaak fris met tonen van 

kruisbessen en limoen.

MASAN BLANC

Mayonaise f

Scholfilet fLittle gem f

Komkommer fInova aardappelen

SjalotVerse dille f

In Scandinavië zijn ze gek op dille. Dit verfijnde kruid heeft een licht anijsachtige smaak en is erg 
populair als smaakmaker bij visgerechten. Wij hebben dit keer voor schol gekozen, een zachte 
witvis. Schol, ook wel pladijs genoemd, is een platvis en heeft oranje stippen aan de bovenkant.   
Je bakt de schol mét het witte vel van de onderkant, zodat de dunne filet niet uit elkaar valt. Het 
vel kun je gewoon eten. 

Supersimpel Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen
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Scandinavische salade met mosterdschol 
Met gebakken aardappelen

Calorie-focusLTotaal: 30-35 min.7
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INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Inova aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse dille (takjes) 23) f 4 8 12 16 20 24
Sjalot (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Little gem (st) f 1 2 3 4 5 6
Scholfilet (100 g) 4) f 1 2 3 4 5 6
Mayonaise f
(el) 3) 10) 19) 22) 1 2 3 4 5 6

Olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2 21/2 3    
Wittewijnazijn* (tl) 1 2 3 4 5 6
Honing* (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mosterd* (el) 1    2 3    4    5 6    
Roomboter* (el)  1/2 1    11/2 2 21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2812 / 672 477 / 114
Vet totaal (g) 37 6
 Waarvan verzadigd (g) 8,6 1,5
Koolhydraten (g) 54 9
 Waarvan suikers (g) 8,1 1,4
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 27 5
Zout (g) 1,0 0,2

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 1/2 el mayonaise per persoon. Het gerecht 
bevat dan 604 kcal, 29 g vet, 54 g koolhydraten, 
7 g vezels, 27 g eiwitten en 0,9 g zout.

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Scandinavische salade met mosterdschol.

AARDAPPELEN BAKKEN
Was de aardappelen grondig en snijd in 

parten. Verhit de olijfolie in een hapjespan met 
deksel en bak de aardappelen 25 – 30  
minuten, afgedekt, op middelhoog vuur. Haal 
na 20 minuten de deksel van de pan. Schep 
regelmatig om en breng op smaak met peper 
en zout. 

SNIJDEN
Snijd ondertussen de komkommer in 

dunne plakken. Hak de dille grof en snipper de 
sjalot t. Snijd de little gem in smalle reepjes. 

 SALADE MAKEN
 Meng in een saladekom de wittewijnazijn, 
honing, extra vierge olijfolie en ½ tl mosterd 
per persoon tot een dressing. Breng op smaak 
met peper en zout. Meng vervolgens de 
komkommer, de little gem, de sjalot en de 
dille door de dressing.

MOSTERDSCHOL INSMEREN
 Dep de scholfilet droog met 
keukenpapier. Smeer beide kanten van de 
scholfilet goed in met de overige mosterd, 
gebruik je handen of een kwastje. Breng op 
smaak met peper en zout. 

SCHOL BAKKEN
 Verhit de roomboter in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Bak de scholfilet 1 - 2 
minuten per kant op middelhoog vuur tt.

tTIP: Houd je niet van rauwe sjalot? Bak 
hem dan mee met de scholfilet in stap 5.

SERVEREN
 Serveer de Scandinavische salade 
met de gebakken aardappelen en de 
mosterdschol. Garneer met de mayonaise. 

ttTIP: Zorg dat de pan goed heet is voor je 
de vis toevoegt.  De vis plakt dan minder snel 
aan de bodem van de pan.



Deze wijn uit de Portugese regio Alenquer 
is gemaakt van typisch inheemse 

druivenrassen. Het is een volle, dieprode wijn 
met soepele tannines en aangename tonen 

van specerijen door gedeeltelijke rijping 
op eikenhout.

ESPIGA TINTO

Gekruide 
varkenshaasreepjes f

SojasausGroentemix f

SinaasappelPandanrijst

Verse gemberKnoflookteen

Zelf saus maken is heel makkelijk - vooral met smaakvolle ingrediënten als gember, knoflook 
en sojasaus. Het varkensvlees hebben we vast voor je gekruid met allerlei oosterse kruiden als 
kurkuma, komijn en gember. De zoete citrussmaak van sinaasappel is een klassieke combinatie 
met varkensvlees. In dit recept bak je het vlees apart, zo kun je het beter bruin bakken. 

Gemakkelijk Family

Eet binnen 5 dagen Lactosevrij

* b

% d

Gekruide varkenshaasreepjes in sinaasappelsaus 
Met roerbakgroenten en rijst

Quick & EasyrTotaal: 20-25 min.5
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pandanrijst (g) 85 170 250 335 420 500
Sinaasappel (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Groentemix (g) 23) f 200    400 600    800 1000    1200
Sojasaus (tl) 1) 6) 2    4 6    8 10    12
Gekruide 
varkenshaasreepjes 
(g) f

120    240 360    480 600    720

Zonnebloemolie* (el) 2    4    6    8 10    12
Wittewijnazijn* (el)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Honing* (tl) 11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3167 / 757 474 / 113
Vet totaal (g) 29 4
 Waarvan verzadigd (g) 4,3 0,6
Koolhydraten (g) 90 13
 Waarvan suikers (g) 19,0 2,8
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 1,5 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, fijne rasp, wok, steelpan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de gekruide varkenshaasreepjes in sinaasappelsaus.

RIJST KOKEN
Kook 225 ml water per persoon in een pan 

met deksel. Voeg de rijst en een snuf zout toe 
en kook, afgedekt, 8 minuten. Laat daarna 
10 minuten, afgedekt, nagaren.

GROENTEN ROERBAKKEN
Pers ondertussen de sinaasappel uit 

en pers de knoflook of snijd fijn. Rasp de 
verse gember fijn t. Verhit de helft van de 
zonnebloemolie in een wok op hoog vuur. 
Voeg de groentemix, peper en zout toe en 
roerbak de groenten in 9 – 11 minuten gaar.

 SAUS MAKEN
 Voeg ondertussen de gember, knoflook, 
wittewijnazijn, honing en per persoon 3½ el 
van het sinaasappelsap en 1 tl sojasaus  toe 
aan een steelpan en breng aan de kook. Laat 
3 – 4 minuten zachtjes koken, of tot de saus 
een klein beetje is ingekookt.

VARKENSHAASREEPJES BAKKEN
 Verhit de overige zonnebloemolie in een 
koekenpan op hoog vuur. Voeg, zodra de pan 
goed heet is, de gekruide varkenshaasreepjes 
toe en bak 1 – 2 minuten tt. Schenk de 
sinaasappelsaus in de pan en haal de pan van 
het vuur. 

MENGEN
 Voeg de rijst en het grootste deel van de 
varkenshaasreepjes met saus toe aan de wok 
met groenten en meng goed. Breng op smaak 
met peper en zout.

tTIP: Je hoeft de gember niet te schillen, de 
schil kun je gewoon eten.

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de borden. Serveer 
met de overige varkenshaasreepjes giet de  
saus erover.

ttTIP: Bak de varkenshaasreepjes niet te 
lang, anders worden ze taai.



Deze wijn uit de Portugese Dão is gemaakt 
van typisch inheemse druivenrassen. Het is 
een kruidige en verrassend levendige wijn 

met aroma’s van citrus en appel en de geur 
van venkel en bloesem.

CABRIZ BRANCO

Geraspte  
grana padano f

Kookroom fSpinazie f

UiCourgette f

Verse oregano fKnoflook

Lasagnebladen f

Deze lasagne is een echte HelloFresh-klassieker, waarbij je ook een klassieke kooktechniek 
gebruikt. Je maakt namelijk zelf een roux voor de bechamelsaus. Een roux vormt de basis voor 
veel traditionele sauzen. Wanneer je deze techniek eenmaal onder de knie hebt, kun je er dus 
eindeloos mee variëren!

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Romige groentelasagne met spinazie  
Met courgette en grana padano

FamilybTotaal: 40-45 min.9
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Verse oregano 
(takjes) 9) f

2 4 6 8 10 12

Spinazie (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Kookroom (pakje) 7) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2
Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

40 75 100 125 150 175

Lasagnebladen (st) 
1) 3) f

2 4 6 8 10 12

Groentebouillon* (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Olijfolie* (el) 1 11/2 2 21/2 3 31/2
Roomboter* (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Bloem* (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3898 / 933 483 / 116
Vet totaal (g) 57 7
 Waarvan verzadigd (g) 31 3,8
Koolhydraten (g) 68 8
 Waarvan suikers (g) 15,8 2
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 34 4
Zout (g) 3 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 9) Selderij
Kan sporen bevatten van:  23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, wok of hapjespan, garde en ovenschaal.
Laten we beginnen met het koken van de romige groentelasagne met spinazie.

COURGETTE SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden 

en bereid de bouillon. Snijd de courgette in 
plakken van maximaal 1/2 cm dik. 

COURGETTE BAKKEN
Verdeel de courgette over een bakplaat 

met bakpapier en besprenkel met het grootste 
deel van de olijfolie. Breng op smaak met 
peper en zout. Bak de courgette 10 minuten 
in de oven. Laat de oven daarna aanstaan. 
Snipper ondertussen de ui fijn en persde 
knoflook of snijd fijn. Ris de oreganoblaadjes 
van de takjes en snijd ze fijn.

 ROUX MAKEN
 Verhit de roomboter in een wok of 
hapjespan en fruit de ui en de knoflook 
2 minuten op middellaag vuur t. Voeg de 
bloem toe en bak al roerend 2 minuten. Voeg 
⅓ van de bouillon toe en roer met een garde 
tot de bouillon is opgenomen. Herhaal deze 
handeling nog 2 keer met de overige bouillon, 
roer de saus glad, breng aan de kook en 
laat nog 1 minuut koken. Breng op smaak 
met peper.

SAUS AFMAKEN
 Voeg de oregano en spinazie toe aan de 
saus en laat al roerend slinken. Voeg als laatste 
de kookroom, ⅓ van de grana padano en 
peper en zout toe. Vet de ovenschaal in met 
een beetje roomboter of olijfolie.  

LASAGNE MAKEN
 Schenk een laagje saus in de ovenschaal. 
Bedek met lasagnebladen en druk deze goed 
aan. Leg daarna een paar plakken courgette 
op de lasagnebladen en bedek deze weer 
met een laagje saus. Herhaal dit tot alle 
ingrediënten op zijn, maar houd wat saus over 
voor de bovenkant. Let op! Je hoeft niet veel 
saus per laag te gebruiken omdat je met verse 
bladen werkt. 

BAKKEN EN SERVEREN
 Eindig de lasagne met een laagje saus en 
bestrooi met de overige grana padano. Bak 
de lasagne 20 minuten in de voorverwarmde 
oven. Verdeel de lasagne over de borden. 
 
 
tTIP: Bij het maken van een roux zijn de 
verhoudingen tussen vocht en bloem erg 
belangrijk. Gebruik je te veel bloem dan zal de 
saus erg dik worden, gebruik je te weinig dan 
blijft hij erg dun. Gebruik daarom maatlepels 
(of eventueel een weegschaal) om de juiste 
hoeveelheden af te meten.



Deze wijn uit de regio rondom Lissabon is 
gemaakt van inheemse druivenrassen en 

pinot noir en heeft minimaal 3 tot 4 maanden 
in eikenhouten vaten gerijpt. Het resultaat is 

een complexe wijn met aroma's van kersen en 
bosvruchten en een lange afdronk.

VARAS ROUGE

Witte ciabatta

Gedroogde tijmPijnboompitten

KnoflookteenUi

Melody aardappelenBroccoli f

Danablu f

Kruidenroomkaas f

In een soep kun je ongemerkt veel groente kwijt. Met de roomkaas en danablu breng je 
de soep op smaak én hij wordt er fluweelzacht van. Bij een romige soep is een knapperige 
topping lekker. Vandaag hebben we gekozen voor pijnboompitten, maar ook andere noten of 
bijvoorbeeld croutons geven je soep een lekkere bite.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen

* L

%

FLUWEELZACHTE BROCCOLISOEP MET DANABLU 
Met geroosterde ciabatta, kruidenroomkaas en pijnboompitten

VeggieVTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Melody aardappelen (g) 125 250 375 500 625 750
Pijnboompitten 
(g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

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

Kruidenroomkaas 
(g) 7) f

50 100 150 200 250 300

Danablu (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Groentebouillon* (ml) 500 1000 1500 2000 2500 3000
Roomboter* (el) 1 1 2 2 3 3
Olijfolie* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3356 / 802 325 / 78
Vet totaal (g) 47 5
 Waarvan verzadigd (g) 21,6 2,1
Koolhydraten (g) 64 6
 Waarvan suikers (g) 7,6 0,7
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 27 3
Zout (g) 7,3 0,7

ALLERGENEN

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

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op je calorie-
inname? Gebruik dan de helft van de danablu 
en kruidenroomkaas en laat de pijnboompitten 
achterwege. Het gerecht bevat dan 610 kcal, 29 g vet, 62 
g koolhydraten, 11 g vezels, 20 g eiwitten en 6,8 g zout. 

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de fluweelzachte broccolisoep met danablu.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon en verwarm de oven 

voor op 210 graden. Snipper de ui en pers 
de knoflook of snijd fijn. Snijd de bloem van 
de broccoli in roosjes en de steel in blokjes. 
Was de aardappelen grondig en snijd in 
gelijke stukjes.

ROOSTEREN
Verhit een soeppan met deksel 

op middellaag vuur en rooster de 
pijnboompitten, zonder olie, goudbruin. 
Haal daarna uit de pan en bewaar apart.

 SOEP KOKEN
 Verhit de roomboter in dezelfde soeppan 
en fruit de ui, de helft van de knoflook en 
de tijm 3 minuten op middelhoog vuur. 
Voeg de bouillon, broccoli en aardappel 
toe. Breng aan de kook en kook, afgedekt, 
14 – 18 minuten op middellaag vuur.

CIABATTA BAKKEN
 Snijd ondertussen de ciabatta open 
en besmeer met de olijfolie en de overige 
knoflook. Bak 6 minuten in de oven. 

OP SMAAK BRENGEN
 Pureer de broccoli en aardappel met 
een staafmixer. Roer de kruidenroomkaas 
erdoor en breng op smaak met peper en zout. 
Voeg eventueel extra water toe om de soep 
te verdunnen. 

SERVEREN
 Serveer de fluweelzachte broccolisoep 
met de geroosterde ciabatta. Garneer met de 
pijnboompitten en de danablu. 

tTIP: Danablu is een zachte blauwe kaas 
en is sterk van smaak. Laat voor de perfecte 
balans iedereen zijn eigen soep garneren.



Deze wijn uit de Portugese regio Alenquer 
is gemaakt van typisch inheemse 

druivenrassen. Warme zomers, koude winters 
en een bodem van kalk, kiezel en klei zorgen 

voor een harmonieuze wijn met exotische 
aroma’s van citrus, bergamot 

en mango.

ESPIGA BRANCO

Citroen

Feta fCherrytomaten f

BataatGroene linzen

KnoflookteenSjalot

Veldsla & rucola f

Verse bladpeterselie f

Zowel bataat als linzen zijn een goede bron van vezels, die helpen bij het op peil houden van je 
bloedsuikerspiegel en zorgen voor een vol gevoel. De ietwat zure smaak van de feta past hier 
goed bij. Grieken zijn gek op hun nationale trots: gemiddeld eten zij jaarlijks maar liefst 10 kilo 
per persoon van deze traditionele schapenkaas!

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

* g

%

Geroosterde feta met honing en bataat 
Met groene linzen en cherrytomaten

VeggieVTotaal: 40-45 min.9
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Groene linzen (g) 40 80 120 160 200 240
Bataat (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Cherrytomaten (g) f 125 250 375 500 625 750
Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

5 10 15 20 25 30

Veldsla & rucola 
(g) 23) f

30 60 90 120 150 180

Olijfolie* (el) 2    4 6    8 10    12
Extra vierge olijfolie* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3899 / 932 607 /145
Vet totaal (g) 44 7
 Waarvan verzadigd (g) 12,8 2,0
Koolhydraten (g) 101 16
 Waarvan suikers (g) 31,0 4,8
Vezels (g) 18 3
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 0,7 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, 2x bakplaat met bakpapier, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de geroosterde feta met honing en bataat.

LINZEN EN BATAAT BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng 250 ml water per persoon aan de kook 
in een pan met deksel. Kook de groene linzen 
25 – 30 minuten, afgedekt, op middellaag 
vuur. Giet af en laat uitstomen. Snijd de bataat 
ondertussen in halve plakken van 1 cm dik. 
Verdeel over een bakplaat met bakpapier en 
meng met 1 el olijfolie per persoon t. Breng 
op smaak met peper en zout. Bak de bataat in 
25 - 35 minuten goudbruin in de oven.

TOMAAT EN FETA VERDELEN
Snipper de sjalot, pers de knoflook 

of snijd fijn en halveer de cherrytomaten. 
Snijd de feta in 3 repen per persoon. Verdeel 
de cherrytomaten over de linkerkant en 
de reepjes feta over de rechterkant van een 
andere bakplaat met bakpapier. Besprenkel 
met ½ el olijfolie per persoon en breng op 
smaak met peper en zout.  Zet de bakplaat de 
laatste 7 – 10 minuten bij de bataat in de oven.

 SALADE AANMAKEN
 Pers ondertussen de citroen uit. Meng 
in een saladekom 1 el citroensap per 
persoon met de extra vierge olijfolie. Snijd 
de bladpeterselie fijn. Scheur de veldsla & 
rucola klein. 

LINZEN BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en fruit 
de sjalot 3 – 4 minuten. Voeg de knoflook 
toe en bak 1 minuut. Voeg vervolgens de 
gekookte linzen toe aan de pan en breng op 
smaak met zout en peper. Bak al roerend nog 
1 – 2 minuten.

OP SMAAK BRENGEN
 Besprenkel de feta vlak voor serveren met 
de honing en bak nog 2 minuten in de oven. 
Voeg het grootste deel van de citroendressing 
toe aan de koekenpan met linzen, draai het 
vuur hoog en verwarm kort. Meng de veldsla 
& rucola met de overgebleven citroendressing.

tTIP: Zorg dat alle bataat goed is gemengd 
met olijfolie, anders brandt hij snel aan.

SERVEREN
 Verdeel de veldsla & rucola over de 
borden en schep de linzen ertussen. Verdeel 
de bataat, tomaatjes en feta erover tt en 
garneer met de bladpeterselie.

ttTIP: Verdeel de warme feta voorzichtig 
over de borden, zodat hij niet breekt.



Deze elegante rode wijn met karakter 
komt uit de Portugese Dão en is gemaakt 
van typisch inheemse druivenrassen. De 
wijn heeft levendige bessentonen en een 

verrassend aangename frisheid, maar ook 
kruidigheid en een houttoets.

CABRIZ TINTO

Citroen

Bildstar aardappelenPrei f

HazelnotenMarjoraan-knoflook 
varkensworst f

In dit gerecht ga je prei blakeren. Met deze techniek gaar je de prei op hoge temperatuur. Zo 
wordt de buitenkant snel krokant terwijl de binnenkant zacht blijft en de smaak heerlijk zoet 
wordt. Het is niet erg als de buitenste bladeren zwart kleuren, deze kun je er gewoon afhalen. 
De varkensworst komt van onze leverancier Brandt & Levie en is op smaak gebracht met 
knoflook en marjoraan - ook wel bekend als marjolein.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

GEBLAKERDE PREI MET VARKENSWORST 
Met aardappelpuree en hazelnoten

GlutenvrijgTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Prei (g) f 250 500 750 1000 1250 1500
Bildstar aardappelen (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Marjoraan-knoflook 
varkensworst (st) f

1 2 3 4 5 6

Hazelnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Citroen (st)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2
Olijfolie* (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Roomboter* (el) 1    2    3    4    5    6    
Mosterd* (tl) 2    4    6    8    10    12    
Melk* scheutje
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3879 / 927 526 / 126
Vet totaal (g) 56 8
 Waarvan verzadigd (g) 17,5 2,4
Koolhydraten (g) 70 9
 Waarvan suikers (g) 13,6 1,8
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 2,0 0,3

ALLERGENEN

8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, pan met deksel, koekenpan met deksel, aardappelstamper en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de geblakerde prei met varkensworst.

PREI BLAKEREN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Snijd de steelaanzet en het grootste deel 
van het groen van de prei en verwijder de 
buitenste harde bladeren. Snijd de prei in de 
lengte doormidden, was de prei eventueel en 
snijd in stukken van 10 cm. Leg de prei in een 
ovenschaal en besprenkel met 1 el olijfolie per 
persoon. Breng op smaak met peper en zout 
en bak 25 – 30 minuten in de oven t. Schep 
halverwege om. 

AARDAPPELEN KOKEN
Schil of was ondertussen de aardappelen 

grondig en snijd in grove stukken. Zorg dat de 
aardappelen net onder water staan in een 
pan met deksel, breng afgedekt aan de kook 
en kook de aardappelen in 12 – 15 minuten 
gaar. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.

 WORST BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige 
olijfolie in een koekenpan met deksel en 
bak de varkensworst in 3 – 4 minuten op 
middelhoog vuur rondom bruin. Dek de pan 
af en bak 8 – 10 minuten op laag vuur. Keer 
regelmatig om. 

AARDAPPELEN STAMPEN
 Stamp de aardappelen fijn met een 
aardappelstamper. Voeg de roomboter, 
mosterd en een scheutje melk toe om het 
geheel smeuïg te maken. Breng de puree op 
smaak met flink wat peper en zout.

tTIP: Eet je dit gerecht met meer dan 2 
personen? Verdeel de prei dan over een 
bakplaat met bakpapier voor een gelijkmatige 
garing.

GERECHT AFMAKEN
 Hak ondertussen de hazelnoten grof. 
Verhit een koekenpan op hoog vuur en rooster 
de hazelnoten goudbruin. Snijd de citroen in 
partjes. Haal de prei uit de oven en verwijder 
de harde of zwart geblakerde bladeren.

tTIP: Heb je geen goede oven, of vind je 
het blakeren van prei spannend? Je kunt de 
prei ook roerbakken of smoren. Verhit een 
hapjespan op middelmatig vuur, voeg de prei 
en een klein scheutje water toe. Dek de pan af 
en smoor 10 – 12 minuten, of tot de prei zacht 
is geworden.

SERVEREN
 Serveer de puree met de geblakerde 
prei en de gebakken varkensworst. Schenk 
het bakvet van de worst over de puree. 
Serveer de citroenpartjes bij de prei, zodat 
iedereen naar smaak het citroensap over de 
prei kan uitknijpen. Garneer de puree met 
de hazelnoten.
�

tTIP: Voor nóg zachtere prei verlaag je de 
oventemperatuur naar 200 graden en bak je 
hem 10 – 15 minuten langer.



Falafel is de Midden-Oosterse versie van fastfood. Deze balletjes worden gemaakt van 
kikkererwten of tuinbonen met tahin - sesampasta - en kruiden. Dille en bladpeterselie maken 
het gerecht lekker fris.

Masan is de naam van een selectie wijnen 
uit het zuidwesten van Frankrijk. Deze 

rouge is gemaakt van de druiven grenache, 
carignan en merlot met aroma's van 

rood fruit. Het resultaat is een makkelijk 
drinkbare wijn met een aangename balans 

tussen zoet en zuur.

MASAN ROUGE

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen Lactosevrij

- v

% d

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Hummus f

Leccino olijven fVerse bladpeterselie f

Sperziebonen fParelcouscous

Verse dille fFalafel f

Mediterrane salade met falafel 
Met parelcouscous, olijven en hummus 



BEGIN 
GOED

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
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3 SNIJDEN EN MENGEN
• Hak ondertussen de dille, bladpeterselie en olijven grof.
• Meng de dille, bladpeterselie en olijven door 

de parelcouscous.
• Meng de extra vierge olijfolie en de rodewijnazijn door de 

parelcouscous en breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN
• Verdeel de parelcouscous over de borden. Serveer met de 

falafel en sperziebonen en garneer met de hummus.

LTIP: Dit gerecht bevat meer dan 50% van de dagelijkse 
aanbeveling aan voedingsvezels.

1 PARELCOUSCOUS KOKEN
• Bereid de bouillon in een pan met deksel voor 

de parelcouscous.
• Kook de parelcouscous, afgedekt, 12 – 14 minuten en giet 

darna af.

2 BONEN EN FALAFEL BAKKEN
• Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen en snijd ze 

door de helft.
• Verhit de olijfolie in een hapjespan en roerbak de 

sperziebonen 10 – 12 minuten op hoog vuur.
• Voeg de falafel toe en roerbak nog 3 – 5 minuten.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Sperziebonen (g) f 150 300 450 600 750 900
Falafel (g) 1) 19) 22) f 125    250 375    500 625    750
Verse dille (takjes) 23) f 3 6 9 12 15 18
Verse bladpeterselie (takjes) 23) f 3    6 9    12 15    18
Leccino olijven (g) f 10    20 30    40 50    60
Hummus (g) 11) 19) 22) f 40 80 120 160 200 240
Groentebouillon* (ml) 300    600 900    1200 1500 1800
Olijfolie* (el) 1    2 3    4 5    6
Extra vierge olijfolie* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rodewijnazijn* (tl) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4046 / 967 547 / 131
Vetten (g) 45 6
 Waarvan verzadigd (g) 6,2 0,8
Koolhydraten (g) 104 14
 Waarvan suikers (g) 11,4 1,5
Vezels (g) 18 2
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 4,4 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel en hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de mediterrane salade met falafel . 



Deze wraps staan zo op tafel. Door de gekleurde peen kort in de oven te roosteren met wat 
olie wordt deze zoeter en smeuïger maar blijft toch ook knapperig. De komkommersaus 
is heerlijk fris door de yoghurt die je gebruikt. Een mooie tegenhanger voor het Mexicaans 
gekruide kipgehakt.

Deze wijn uit Catalonië is gemaakt van 
tempranillo en cabernet sauvignon. Het 

is een volle, soepele wijn met aroma’s 
van rijp rood en donker fruit, een subtiele 
rokerigheid en wat vanille door de korte 

rijping op eikenhout.

SYNERA TINTO

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

- 

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Witte tortillawraps

Mexicaans gekruid 
kipgehakt f

Volle yoghurt f

KnoflookteenGekleurde-peenmix f

Verse munt fKomkommer f

WRAPS MET PEEN EN GEKRUID KIPGEHAKT 
Met yoghurt-komkommersaus



BEGIN 
GOED

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 16 | 2018

3 KIPGEHAKT EN WRAPS BAKKEN
• Verhit de overige olijfolie in een koekenpan op hoog vuur en 

bak het kipgehakt in 3 – 4 minuten los. Breng op smaak met 
peper en zout.

• Verpak de tortillawraps in aluminumfolie en leg ze de 
laatste 3 minuten bij de peen in de oven.

tTIP: Je kunt de komkommer ook fijn raspen in plaats van 
snijden. Druk de komkommer vervolgens met de bolle kant 
van een lepel uit in een zeef.

4 SERVEREN
• Beleg de tortillawraps met de peen, het kipgehakt en een 

groot deel van de yoghurt-komkommersaus.
• Serveer met de overige yoghurt-komkommersaus en een 

beetje sambal naar smaak tt.

ttTIP: Zin in extra pit? Meng wat sambal door 
de yoghurt-komkommersaus.

1 PEEN BAKKEN
• Verwarm de oven voor op 200 graden. 
• Meng de gekleurde peen in een ovenschaal met de helft 

van de olijfolie en breng op smaak met peper en zout. 
• Bak de peen 10 – 15 minuten in de oven. Schep 

halverwege om.

2 SAUS MAKEN
• Pers de knoflook of snijd fijn
• Snijd de komkommer in kleine blokjes t.
• Hak de munt grof.
• Meng in een kom de knoflook, de munt en de komkommer 

met de yoghurt en breng op smaak met peper en zout.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Gekleurde-peenmix (g) 23) f 150    300    450    600    750    900    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Komkommer (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse munt (blaadjes) 23) f 6    12    18    24    30    36    
Volle yoghurt (g) 7) 19) 22)f 50    100    150    200    250    300    
Mexicaans gekruid kipgehakt (g) f 120    240    360    480    600    720    
Witte tortillawraps 1) 20) 21) 2    4    6    8    10    12    
Olijfolie* (el) 1    2 3    4 5    6
Sambal* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3523 / 842 541 / 129
Vetten (g) 39 6
 Waarvan verzadigd (g) 11,5 1,8
Koolhydraten (g) 86 13
 Waarvan suikers (g) 10,2 1,6
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 35 5
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Noten 20) Soja 21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN: Ovenschaal, kom,  koekenpan en aluminiumfolie. 
Laten we beginnen met het koken van de  wraps met peen en gekruid kipgehakt



45 - 50 min

Eet binnen 3 dagen

0

§

+ Veel handelingen

Vandaag maak je een Provençaalse klassieker: ratatouille. Tomaat, paprika, courgette en aubergine 
vormen de basis voor dit stoofgerecht dat op smaak wordt gebracht met oregano en laurier. Voor 
een frisse noot maak je er gremolata bij. Dit mengsel van fijngehakte bladpeterselie, rauwe knoflook, 
olijfolie en citroenrasp wordt veel gebruikt in de Italiaanse keuken.

GEBAKKEN KABELJAUW MET RATATOUILLE 
MET GREMOLATA EN OLIJVENBROOD

Er bestaan verschillende benamingen voor 
kabeljauw. Zo worden jonkies gul genoemd 
en staat gedroogde kabeljauw bekend als 

stokvis. De bekenste variant, gefrituurd, 
heet kibbeling.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

HELLO KABELJAUW

Laurierblad

Tomaten in blikGele paprika f

KnoflookteenUi 

Courgette fAubergine f

Kabeljauwfilet fOlijvenciabatta

CitroenVerse bladpeterselie f

Gedroogde oregano



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 16 | 2018

BROOD BAKKEN
 Bak het olijvenbrood 4 – 6 minuten in de 
voorverwarmde oven.

VIS BAKKEN
  Verhit ondertussen de roomboter in een 
koekenpan op middelhoog vuur en dep de 
kabeljauwfilet droog met keukenpapier. Bak 
de kabeljauwfilet eerst 3 – 4 minuten op het 
vel en 2 – 3 minuten op de andere kant. 

SERVEREN
 Verdeel de kabeljauw en de ratatouille 
over de borden. Garneer de kabeljauw met de 
gremolata. Serveer met het olijvenbrood en 
de citroenschijfjes.

SNIJDEN EN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snipper de ui en pers de knoflook of snijd fijn. 
Snijd de aubergine en de courgette in plakken 
van 1/2 cm. Snijd de gele paprika in brede 
repen. Verhit de olijfolie in een hapjespan met 
deksel. Fruit de ui en de helft van de knoflook 
4 – 5 minuten op middelmatig vuur. Voeg de 
aubergine toe en bak 2 – 3 minuten per kant, 
haal beide daarna uit de pan

RATATOUILLE MAKEN
Bak in de dezelfde pan de courgette en 

de paprika 2 – 3 minuten per kant en haal 
uit de pan. Voeg nu de tomaten in blik, de 
oregano, het laurierblad en de rodewijnazijn 
toe aan de pan en prak de tomaten met een 
spatel fijn. Voeg de groenten toe, verkruimel 
het bouillonblokje boven de pan, draai het 
vuur laag en laat, afgedekt, 16 – 20 minuten 
zachtjes garen. Breng op smaak met peper en 
zout en roer goed door.

 GREMOLATA MAKEN
 Hak ondertussen de takjes 
bladpeterselie zeer fijnt. Rasp de schil 
van de citroen en snijd de citroen daarna in 
plakjes. Meng de peterselie in een kom met 
1/2 tl citroenrasp per persoon, de overige 
knoflook, de extra vierge olijfolie en zout. 

tTIP: Hoe fijner je de bladpeterselie hakt, 
hoe smaakvoller de gremolata.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) f 1    2 3    4 5    6
Knoflookteen (st) 1    2 3    4 5    6
Aubergine (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gele paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaten (blik)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Laurierblad (st) 1 1 1 1 2 2
Gedroogde oregano (tl) 1    2 3    4 5    6    
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

6 12 18 24 30 36

Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Olijvenciabatta (st) 1) 
17) 20) 21) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Kabeljauwfilet met vel 
(130 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Olijfolie* (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Rodewijnazijn* (tl) 1    2 3    4 5    6
Groentebouillonblokje* 
(st)

 1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Extra vierge olijfolie* 
(el)

11/2 3 41/2 6 71/2 9

Roomboter* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3561 / 851 386 / 92
Vetten (g) 47 5
 Waarvan verzadigd (g) 9,7 1,1
Koolhydraten (g) 65 7
 Waarvan suikers (g) 23,6 2,6
Vezels (g) 12 1
Eiwit (g) 37 4
Zout (g) 2,1 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/lactose 
22) Noten 23) Selderij  25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, kom en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de gebakken kabeljauw met ratatouille.



DESSE
RT

Scharrelei f Geschaafde amandelenDouble dark chocolade Slagroom f

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 5  uur.)

* Gemakkelijk Steel de show met deze zelfgemaakte chocolademousse. 
Je maakt hem in een handomdraai, maar hij heeft wel een 
tijdje nodig om op te stijven in de koelkast. Maak hem dus 
minstens vijf uur van tevoren of zelfs de dag ervoor. Let op: 
deze mousse bevat rauwe eieren.

ZELFGEMAAKTE 
CHOCOLADEMOUSSE 
Met geschaafde amandelen



LEKKER 
TOETJE

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

WEEK 16 | 2018

  #HelloFresh 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be

ZELFGEMAAKTE CHOCOLADEMOUSSE

BENODIGDHEDEN: 
Steelpan, hittebestendige kom, 3x vetvrije kom, 
handmixer, garde, kom en koekenpan.

INGREDIËNTEN 2P 4P
Double dark chocolade (g) 
6) 15) 21) 22)

100    200    

Scharrelei (st) 3) f 2    3    
Slagroom (ml)7) 15) 20) f 100    200    
Geschaafde amandelen (g) 
8) 19) 22) 25)

20 40

Suiker* (el) 2 4
Zout* naar smaak
*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2979 / 712 1226 / 293
Vetten (g) 53 22
 Waarvan verzadigd (g) 28,5 11,7
Koolhydraten (g) 38 16
 Waarvan suikers (g) 27,6 11,4
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 15 6
Zout (g) 0,2 0,1

 
ALLERGENEN

3) Eieren 6) Soja 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten  19) Pinda's 20) Soja 
21) Melk/lactose 22) (Andere) noten 25) Sesam

1Breng een laagje water aan de kook in een steelpan, draai daarna het vuur 
laag. Zet een hittebestendige kom boven op de steelpan, zorg dat de kom 

het water niet raakt. Breek de chocolade hierin en laat au bain-marie smelten 
t. Roer de chocolade goed door en houd tot gebruik vloeibaar.

2  Scheid de eieren en bewaar het eigeel en het eiwit in twee aparte 
vetvrije kommen. Klop eerst de eiwitten met 1/2 el suiker per persoon 

en een snufje zout  met een mixer stijf. Klop in een andere kom de eidooiers 
met 1/2 el suiker per persoon met een mixer romig. Klop in een andere kom de 
slagroom met een mixer luchtig en lobbig tt. 

3Haal de gesmolten chocolade van het vuur (pas op: heet!). Klop het 
eidooiermengsel met een garde door de gesmolten chocolade tot het 

een dik mengsel is. Spatel voorzichtig 1/3 van het opgeklopte eiwit door de 
chocoladecrème tot er geen klontjes meer zijn. Spatel vervolgens het overige 
eiwit erdoor. Spatel als laatste de slagroom door de chocoladecrème. Schep 
in glaasjes, dek af en zet tot gebruik in de koelkast (minimaal 5 uur). 

4  Haal de glaasjes ongeveer 1 uur voor serveren uit de koelkast om op 
kamertemperatuur te komen. Verhit ondertussen een koekenpan op 

hoog vuur en rooster de geschaafde amandelen totdat ze lichtbruin kleuren. 
Serveer de chocolademousse en garneer met de geroosterde amandelen. 

tTIP: Door chocolade au bain-marie te verhitten voorkom je dat de 
chocolade verbrandt. Zorg ervoor dat de kom niet in contact komt met het 
water en blijf goed roeren.

 

ttTIP: Lobbig wil zeggen dat de slagroom een dikte heeft bereikt waarbij 
je de sporen van de mixer blijft zien. 



ONTBIJT 1- 

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

  #HelloFresh 

 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
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1
2
3

GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

-EXTRA-

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

1x

OER-SPELTWAFELS MET AVOCADO   
Met gekookt ei en verse jus d’orange

• Conference peren
• Jonagold appels

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Scharrelei (st) 3) f 4 8

Perssinaasappelen (st) 4 8

Avocado (st) 1 2

Oer-speltwafel - quinoa (st) 1) 20) 25) 6 12

Peper & zout* Naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Pan met deksel

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2159 / 516 608 / 145
Vetten (g) 28 8
 Waarvan verzadigd (g) 5,3 1,5
Koolhydraten (g) 43 12
 Waarvan suikers (g) 13,9 3,9
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 20 60
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren

Kan sporen bevatten van: 20) Soja 25) Sesam1 Zorg dat de eieren net onder water staan in een pan met deksel. Breng afgedekt 
aan de kook en kook de eieren 6 – 8 minuten. Spoel daarna onder koud water.

2Pers ondertussen de sinaasappelen uit en verdeel het sap over glazen. 

3 Snijd de avocado doormidden, verwijder de pit, prak het vruchtvlees en verdeel  
over de speltwafels.

4Pel de eieren, snijd in plakken en verdeel over de wafels. Bestrooi met peper en 
zout en serveer met het sinaasappelsap.

 OER-SPELTWAFELS 
MET AVOCADO   
Met gekookt ei en verse jus 
d’orange  
 
KWARK MET MELOEN  
Met muesli en met kokosrasp  
 
 
 
CRACKERS MET 
ACHTERHAM  
Met kruidenkaas en veldsla  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

CRACKERS MET ACHTERHAM  
Met kruidenkaas en veldsla

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Cantaloupe meloen ½ 1

Halfvolle kwark (ml) 7) 15) 20) f 250 500

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 50 100

Kokosrasp (g) 19) 22) 25) 10 20

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

 

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1238 / 296 406 / 97
Vetten (g) 11 4
 Waarvan verzadigd (g) 6,6 2,2
Koolhydraten (g) 29 10
 Waarvan suikers (g) 19,9 6,5
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 12 4
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten 12) Sulfiet

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja  
22) (Andere) noten 25) Sesam 

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Zuurdesemcrackers (st) 1) 21) 25) 6 12

Achterham (plakken) 7) 15) f 6 12

Veldsla (g) 23) 20 40

Blokjes kruidenkaas (g) 7) f 25 50

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1054 / 252 959 / 229
Vetten (g) 6 5
 Waarvan verzadigd (g) 3,4 3,1
Koolhydraten (g) 25 23
 Waarvan suikers (g) 0,2 0,2
Vezels (g) 8 7
Eiwit (g) 19 17
Zout (g) 0,9 0,8

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 21) Melk/lactose 
23) Selderij 25) Sesam

1 Snijd de meloen in parten, verwijder de 
schil en pitten en snijd in blokjes.

2 Verdeel de kwark over diepe borden. 
Verdeel hier de meloen over en bestrooi 

met de muesli en kokosrasp.

tTIP: Moet je ’s ochtends snel de deur uit? 
Snijd de meloen de avond ervoor alvast in 
kleine stukjes en bewaar in de koelkast.

KWARK MET MELOEN  
Met muesli en met kokosrasp

1Beleg 3 crackers per persoon met een 
plak ham.

2 Verdeel er de veldsla over en bestrooi 
met de blokjes kruidenkaas.

tTIP: Heb je extra tijd en heb je honing in 
huis? Maak dan een dressing van 1 tl honing 
per persoon, 2 tl olijfolie per persoon, peper 
en zout en besprenkel de ham hiermee.



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 17 - 21 t/m 25 april

Romige fettuccine met garnalen en rozemarijn Rundertartaar met champignons Champignonrisotto van orzo Verse makreelfilet en knoflook-peterseliekrieltjes

 Romige farfalle met gekruid kipgehakt

Pad thai met kippendij, noedels en roerei

Ttomaat-paprikasoep met dragon

 Parelcouscoussalade met avocado en feta

Gele rijst met spinazie-kokoscurry Salade met peer, danablue en walnoot

 Rigatoni met broccoli en spekjes PREMIUM : Varkenshaas met orecchiette



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

Taartje van bladerdeeg

Yoghurtmix met mandarijn en muesli

Chocolademouse met blauwe bessen

Zuurdesembroodje met omelet Speltwafels met komijnekaas

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

HMMM, EEN SUPERSNEL DESSERT!
Deze vliegensvlugge desserts zet je in enkele seconden  

op tafel. Klaar voor de start... Eet smakelijk!


