
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

Garnalen f

Fettuccine di semolaCitroen

Gedroogde rozemarijnCourgette f

Tomaat fKnoflookteen

Crème fraîche f

Vandaag gebruik je rozemarijn om een frisse pasta te maken, maar dit kruid wordt ook vaak 
gebruikt in wat krachtigere gerechten zoals bijvoorbeeld stoofpotten, omdat de smaak goed 
behouden blijft. Door de ovenbereiding, krijgen de tomaat en courgette een intense, licht 
zoete smaak.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen
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Fettuccine met garnalen en courgette 
Met crème fraîche, tomaat en rozemarijn

FamilybTotaal: 30-35 min.7
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1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 17 | 2018

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

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Citroen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Fettuccine di semola (g) 
1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Garnalen (g) 2) f 80 160 240 320 400 480
Crème fraîche (el) 
7) 15) 20)f

2 4 6 8 10 12

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2946 / 704 421 / 101 
Vet totaal (g) 30 4
 Waarvan verzadigd (g) 10,3 1,5
Koolhydraten (g) 79 11
 Waarvan suikers (g) 17,2 2,5
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 0,7 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 2) Schaaldieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten  17) Eieren 20) Soja 

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 65 g fettuccine per persoon en 30 g crème 
fraiche. Het gerecht bevat dan 586 kcal, 26 g 
vet, 61 g koolhydraten, 5 g vezels, 24 g eiwitten 
en 0,7 g zout. 

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

COURGETTE ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

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

SNIJDEN EN KOKEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn 

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

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

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

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

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

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

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



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

Tomaat f

Komkommer fChampignons f

Rode uiNicola aardappelen

Verse marjolein fVerse rozemarijn f

Rundertartaar f

Mesclun f

Wat in Nederland tartaar heet, is nauw verwant met wat in België filet americain wordt 
genoemd. Deze tartaar is heerlijk mals en om ervoor te zorgen dat hij dat blijft, kun je hem 
beter niet te lang bakken. Haal het vlees liever eerder uit de pan en laat het naar wens nog even 
nagaren in aluminiumfolie.

Gemakkelijk Glutenrvij

Eet binnen 3 dagen
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Calorie-focusLTotaal: 30-35 min.7

Rundertartaar met champignons  
Met aardappelpartjes en frisse salade
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 300    600    900    1200 1500 1800
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse rozemarijn 
(takjes) 23) f

 1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Verse marjolein (takjes) 
23) f

5    10    15    20    25    30    

Champignons (g) f 125    250    375    500    625    750    
Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Mesclun (g) 23) f 40    60    80    100    120    140    
Rundertartaar (110 g) f 1    2    3    4    5    6    
Olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Wittewijnazijn* (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Honing* (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Mosterd* (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
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) 2803 / 670 378 / 90
Vet totaal (g) 28 4
 Waarvan verzadigd (g) 9,1 1,2
Koolhydraten (g) 64 9
 Waarvan suikers (g) 8,5 1,1
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 35 5
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 200 g aardappelen per persoon. Het 
gerecht bevat dan 582 kcal, 28 g vet, 45 g 
koolhydraten, 8 g vezels en 33 g eiwitten en 
0,4 g zout.

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de rundertartaar met champignons.

VOORBEREIDEN
Was de aardappelen grondig en snijd 

in parten. Snijd de rode ui in halve ringen. 
Ris de blaadjes van de takjes rozemarijn en 
marjolein en snijd beide grof. Haal de tartaar 
uit de koelkast t.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 

met deksel en bak de aardappelen met de 
verse kruiden, 25 – 35 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. Snijd 
ondertussen de champignons in plakjes.

 SALADE MAKEN
 Snijd of schaaf de komkommer in dunne 
plakken en snijd de tomaat in parten. Meng 
samen met de mesclun in een saladekom. 
Maak een dressing van de extra vierge olijfolie, 
wittewijnazijn, honing en mosterd. Breng 
op smaak met peper en zout en meng met 
de salade.

CHAMPIGNONS BAKKEN
 Verhit de roomboter in een koekenpan en 
bak de ui en de champignons 2 – 3 minuten 
op middelhoog vuur. 

tTIP: Haal de tartaar van tevoren uit 
de koelkast, zodat hij vast kan wennen 
aan de kamertemperatuur. Wanneer je dit 
niet doet, 'schrikt' het vlees van het grote 
temperatuurverschil, wat ervoor zorgt dat het 
vlees droger wordt.

TARTAAR BAKKEN
 Leg de tartaar bij de champignons en de 
ui in de pan en bak 5 – 6 minuten rondom op 
middelhoog vuur tt. Breng op smaak met 
peper en zout. Bak de tartaar langer wanneer 
je niet van rood vlees houdt. 

ttTIP: Houd je van mosterd? Besmeer de 
tartaartjes dan voor het bakken aan een kant 
met 1/2 tl mosterd per persoon.

SERVEREN
 Verdeel de tartaar, de gebakken 
aardappelen en de champignons met ui over 
de borden. Serveer met de salade.



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

Parmigiano Reggiano 
blok f

Orzo

Lente-ui fUi

WalnotenKastanjechampignons 
 f

Orzo is een pastasoort die door zijn ovale korrel veel weg heeft van rijst. Hij is daardoor heel 
geschikt voor een romige risotto. Je brengt de risotto op smaak met Parmezaanse kaas. Deze 
pittige kaas komt oorspronkelijk uit de Parma-regio in Italië en wordt gemaakt van koemelk. 
Er is wel 16 liter nodig om een kilo parmiggiano reggiano, zoals de kaas in het Italiaans heet, 
te maken.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen
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Champignonrisotto van orzo 
Met walnoten en Parmezaanse kaas

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 17 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Lente-ui (st) f 2 4 6 8 10 12
Kastanjechampignons 
(g) f

125    250 375    500 625 750    

Walnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Orzo (g) 1) 85    170 250    335    420 500    
Parmigiano Reggiano 
blok (g) 7) f

25    50 75    100    125 150    

Groentebouillon* (ml) 175    350    525    700 875    1050
Roomboter* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 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) 2816 / 673 532 / 127
Vet totaal (g) 32 6
 Waarvan verzadigd (g) 11,7 2,2
Koolhydraten (g) 67 13
 Waarvan suikers (g) 6,2 1,2
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 25 5
Zout (g) 2,3 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
25) Sesam 

LTIP: Let jij op je calorie-inname? 
Laat de walnoten dan achterwege. Het 
gerecht bevat dan 567 kcal, 22 g vet, 66 g 
koolhydraten, 23 g eiwitten en 7 g vezels. Eet 
de walnoten bijvoorbeeld de volgende dag als 
tussendoortje.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, rasp en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de champignonrisotto van orzo.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon voor de orzo. Snipper 

de ui en snijd de lente-ui in fijne ringen. 
Maak de kastanjechampignons schoon met 
keukenpapier en snijd ze in kwarten. 

HAKKEN EN RASPEN
Hak de walnoten grof ten rasp de 

Parmigiano Reggiano grof.

tTIP: Je kunt de walnoten eventueel ook 
roosteren, dan krijgen ze een intense smaak. 
Bak de walnoten dan in een koekenpan 
zonder olie, goudbruin tijdens stap 2. Gebruik 
dezelfde pan als in stap 4.

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

BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
kastanjechampignons 4 – 6 minuten. Voeg de 
lente-ui toe en bak nog 1 minuut tt. Breng 
op smaak met peper en zout.

ttTIP: De lente-ui wordt in dit gerecht 
vrij laat aan de kastanjechampignons 
toegevoegd, zodat deze zijn pittige smaak 
behoudt. Liever de zachte smaak van lente-ui? 
Bak deze dan vanaf het begin mee met de 
kastanjechampignons.

MENGEN
 Voeg vervolgens de kastanje-
champignons met lente-ui en de helft van 
de Parmigiano Reggiano toe aan de orzo en 
verwarm al roerend 2 minuten.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden. 
Garneer met de walnoten en de overige 
Parmigiano Reggiano. 

RWEETJE: Wist je dat paddenstoelen en 
dus ook champignons net als vele andere 
groenten rijk zijn aan meerdere vitamines en 
mineralen? Ze winnen het in vitamine B1, B11, 
kalium en magnesium zelfs van vele andere 
groenten. 



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

Makreelfilet met vel f

Spinazie fKappertjes f

Verse bladpeterselie fKnoflookteen

Pruimtomaat fKrieltjes

Makreel is een 'vette' vis en zit dus boordevol gezonde omega 3-vetzuren en eiwitten. Deze 
vis wordt vaak gerookt gegeten, maar vandaag bak je verse makreel op het vel. Het vlees is 
stevig, maar toch sappig en zacht. Gebruik een pan met goede anti-aanbaklaag of zorg dat 
er voldoende olie in de pan zit en draai de makreel voorzichtig om. Zo voorkom je dat de vis 
tijdens het bakken uit elkaar valt.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen
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Verse makreel met knoflook-peterseliekrieltjes 
Met spinazie, tomaat en kappertjes

GlutenvrijgTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3    6    9    12    15    18    

Krieltjes (g) 250    500    750    1000    1250    1500    
Pruimtomaat (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kappertjes (g) f 10    15    20    25    30    35    
Spinazie (g) 23) f 200    400    600    800    1000    1200    
Makreelfilet met vel 
(100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Roomboter* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Wittewijnazijn* (tl) 1    2    3    4    5    6    
Groentebouillon* (ml) 600    1200    1800    2400    3000    3600    
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) 3117 / 745 334 / 80
Vet totaal (g) 44 5
 Waarvan verzadigd (g) 12,5 1,3
Koolhydraten (g) 52 6
 Waarvan suikers (g) 4,6 0,5
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 30 3
Zout (g) 2,4 0,3

ALLERGENEN

4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, grote pan, kom, vergiet en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de verse makreel met knoflook-peterseliekrieltjes.

VOORBEREIDEN
Haal de roomboter uit de koelkast en laat 

op kamertemperatuur komen. Breng ruim 
water aan de kook in een pan met deksel voor 
de krieltjes. Breng de bouillon aan de kook in 
een grote pan voor de spinazie.  
 
tTIP: Vind je rauwe knoflook te heftig? Laat 
deze dan achterwege of serveer de boter, 
knoflook en peterselie aan tafel.

KRIELTJES BEREIDEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd 

fijn en hak de bladpeterselie fijn. Was of schil 
de krieltjes en halveer ze. Voeg de krieltjes 
toe aan de pan met water en kook, afgedekt, 
in 12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en 
schep om met de roomboter, bladpeterselie 
en knoflook t. Breng op smaak met peper 
en zout.

 SNIJDEN
 Snijd ondertussen de pruimtomaat tt 
in kleine blokjes van ongeveer 1/2 cm en 
meng in een kom met de kappertjes en de 
wittewijnazijn en breng op smaak met peper 
en zout.  
 
ttTIP: Gebruik een goed scherp mes voor 
het snijden van de tomaat. Wanneer je mes 
niet scherp is duw je de tomaat kapot tijdens 
het snijden en krijg je geen mooie blokjes.

SPINAZIE BLANCHEREN
 Kook de spinazie 5 minuten in de pan 
met bouillon (dit heet blancheren). Giet de 
spinazie af in een vergiet en druk het vocht er 
zoveel mogelijk uit met de bolle kant van een 
lepel ttt. Breng de spinazie op smaak 
met peper. 

 

 
tttTIP: Wanneer de spinazie te nat blijft, 
loopt het vocht eruit op het bord.

MAKREEL BAKKEN
 Dep de makreelfilet droog met 
keukenpapier. Verhit de olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
makreelfilet 2 – 3 minuten op het vel. Verlaag 
het vuur en bak nog 1 – 2 minuten op de 
andere zijde. Let op: verse makreel kan snel 
aanbakken, gebruik daarom een pan met 
goede anti-aanbaklaag of wat extra bakvet.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen over de 
borden en schep de spinazie ernaast. Leg de 
makreelfilet op de spinazie en garneer de 
makreelfilet met de tomaat en kappertjes. 
Besprenkel naar smaak met de dressing 
van de tomaat. Let op: deze is vrij zuur door 
de wittewijnazijn.  
 



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

Spinazie f

Italiaans gekruid 
kipgehakt f

Farfalle

KnoflookteenUi

Venkel fRode peper f

Geraspte  
belegen kaas f

Crème fraîche f

Venkel is een frisse groente met een lichte anijssmaak. In Italië zie je de venkelknol, of 
'finocchio', in veel gerechten terug. Benieuwd hoe je deze knol het beste kunt snijden? Kijk op 
onze blog voor een handig stappenplan.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*
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ROMIGE FARFALLE MET GEKRUID KIPGEHAKT 
Met venkel, spinazie en belegen kaas

Totaal: 20–25 min.5
Familyb

Quick & Easy
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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
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Venkel (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Farfalle (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Italiaans gekruid 
kipgehakt (g) f

100 200 300 400 500 600

Spinazie (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Crème fraîche (el) 
7) 15) 20) f

3    6 9    12 15    18

Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

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) 3402 / 813 503 / 120
Vet totaal (g) 38 6
 Waarvan verzadigd (g) 17,1 2,5
Koolhydraten (g) 71 11
 Waarvan suikers (g) 9,9 1,5
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 42 6
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose  
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren 20) Soja 
23) Selderij 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de romige farfalle met gekruid kipgehakt.

KNOFLOOK EN UI SNIJDEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de farfalle. Snipper de ui en pers de 
knoflook of snijd fijn. 

PEPER EN VENKEL SNIJDEN
Verwijder de zaadlijsten van de rode 

peper en snijd de rode peper fijn t. Halveer 
de venkel, snijd in kwarten en verwijder de 
harde kern. Snijd de venkel in kleine blokjes.

FARFALLE KOKEN
Kook de farfalle, afgedekt, 

10 – 12 minuten in de pan met deksel en giet 
daarna af. Laat zonder deksel uitstomen. 

BAKKEN
Verhit ondertussen de olijfolie in een wok 

of hapjespan met deksel en bak het kipgehakt 
in 3 minuten los op middelhoog vuur. Voeg 
de ui, knoflook en rode peper toe en bak 
2 minuten mee. Voeg de venkel en 1 el water 
per persoon toe, bestrooi met peper en zout 
en bak, afgedekt, 5 minuten. 

SAUS MAKEN
Zet het vuur laag en scheur de spinazie, 

eventueel in delen, klein boven de wok of 
hapjespan en laat al roerend slinken. Voeg de 
crème fraîche en de helft van de belegen kaas 
toe en roer goed door. Voeg de farfalle toe, 
breng verder op smaak met peper en zout en 
verhit nog 1 minuut.

SERVEREN
Verdeel de pasta over de borden. Garneer 

met de overige belegen kaas.

tTIP: De zaadlijsten en zaadjes zijn het 
pittigste deel van de peper, daarom verwijder 
je ze hier. Houd je juist van pittig? Laat de 
zaadlijsten dan zitten.



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

Parelcouscous

Verse dragon fGedroogde abrikozen 

KnoflookteenUi

Rode paprika fTomaat f

Geraspte grana padano 
f

Zure room f

Witte ciabatta

De zoete noot in deze soep komt van de gedroogde abrikozen. Deze bevatten net zoveel 
vitaminen als verse abrikozen. In landen rondom de Middellandse Zee wordt deze vrucht 
traditioneel gedroogd om de houdbaarheid te verlengen. De parelcouscous geeft deze soep een 
interessante structuur.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

TOMAAT-PAPRIKASOEP MET DRAGON 
Met parelcouscous en soepstengels

VeggieVTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 17 | 2018

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
Tomaat (st) f 2 4 6 8 10 12
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gedroogde abrikozen 
(g) 25 50 75 100 125 150

Verse dragon (takjes) 
23) f

2 4 6 8 10 12

Parelcouscous (g) 1) 30 60 85 120 150 170
Witte ciabatta (st)  
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Zure room (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

25 50 75 100 125 150

Olijfolie* (el) 1 2 2 3 3 4
Groentebouillonblokje* 
(st)  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) 2837 / 678 388 / 93
Vet totaal (g) 27 4
 Waarvan verzadigd (g) 10,4 1,4
Koolhydraten (g) 88 12
 Waarvan suikers (g) 27,4 3,7
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 20 3
Zout (g) 4,0 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, pan met deksel, bakplaat met bakpapier en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de tomaat-paprikasoep met dragon.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden 

en kook 300 ml water per persoon voor de 
soep. Snipper de ui en pers de knoflook of 
snijd fijn. Snijd de tomaat, de rode paprika 
en de gedroogde abrikozen in stukken. Ris 
de blaadjes van de takjes dragon en snijd de 
blaadjes fijn.

SOEP MAKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

soeppan met deksel en bak de ui, de tomaat, 
de paprika, de abrikozen en de helft van 
de knoflook al roerend 2 minuten op 
middelmatig vuur. Voeg per persoon 200 ml 
van het kokende water toe en verkruimel 
1/2 bouillonblokje per persoon boven de pan. 
Kook de soep, afgedekt, 15 minuten.

 PARELCOUSCOUS KOKEN
 Zorg ondertussen dat de parelcouscous 
net onder water staat in een pan met 
deksel, breng aan de kook en en kook de 
parelcouscous, afgedekt, 12 – 14 minuten t. 
Giet daarna af, roer de korrels los met een vork 
en laat zonder deksel uitstomen. 

SOEPSTENGELS BAKKEN
 Snijd ondertussen de ciabatta open 
en elke helft vervolgens in drie repen. Leg 
de repen op een bakplaat met bakpapier 
en besprenkel met de overige olijfolie en de 
overige knoflook. Bak in 6 minuten krokant in 
de oven.

tTIP: Zorg ervoor dat je de hoeveelheid 
parelcouscous van tevoren weegt. Het kan 
dat je meer parelcouscous hebt gekregen dan 
nodig is voor deze soep.

OP SMAAK BRENGEN
 Haal ondertussen de soeppan van het 
vuur. Voeg de helft van de zure room toe en 
pureer de soep met een staafmixer. Breng op 
smaak met peper en zout en voeg eventueel 
het overige kokende water toe als je de 
soep wilt verdunnen. Roer vervolgens de 
parelcouscous door de soep.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de kommen en 
garneer met de grana padano, de overige 
zure room en de dragon. Serveer met 
de soepstengels.

QTIP: Heb je weinig tijd? Bak de ciabatta 
dan in zijn geheel af zonder olie of knoflook. 
Fruit in plaats daarvan alle knoflook mee bij 
stap 2, voor een extra smaakvolle soep.



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

Kokosrasp

CashewnotenPandanrijst

KnoflookteenUi 

Gemalen kurkumaTomaat f

Spinazie f

Vrije-uitloopei  fKokosmelk

Kerriepoeder

Cashews komen oorspronkelijk uit het Caraïbisch gebied, maar je vindt deze boom nu overal 
in de tropen en de noot daardoor ook in allerlei wereldgerechten. Kurkuma is een belangrijk 
ingrediënt in de Indiase keuken en geeft de karakteristieke smaak en kleur aan veel curry's. 
Kurkuma wordt gemaakt van de wortel van de plant. Wist je dat je er ook thee van kunt maken? 
Hier lees je meer over op onze blog.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen Lactosevrij

* g

% d

GELE RIJST MET SPINAZIE-KOKOSCURRY 
Met tomaat, cashewnoten en een spiegelei

VeggieVTotaal: 20-25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 17 | 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    
Tomaat  (st) f 1    2    3    4    5    6    
Gemalen kurkuma (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Pandanrijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Cashewnoten (g) 
5) 8) 22) 25) 20    40    60    80    100    120    

Kokosrasp (g)19) 22) 25) 5    10    15    20    25    30    
Kerriepoeder (tl) 9) 10) 1    2    3    4    5    6    
Kokosmelk (ml) 26) 50    100    150    200    250    300    
Vrije-uitloopei (st)  3) f 1    2    3    4    5    6    
Spinazie (g)  23) f 100    200    300    400    500    600    
Groentebouillon* (ml) 200    400    600    800    1000    1200    
Olijfolie* (el) 1    2    3    4    5    6    
Zonnebloemolie* (el)  1/2 1    1    1    11/2 11/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3544 / 847 520 / 124 
Vet totaal (g) 46 7
 Waarvan verzadigd (g) 16,6 2,4
Koolhydraten (g) 83 12
 Waarvan suikers (g) 7,1 1,0
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 22 3
Zout (g) 2,7 0,4

ALLERGENEN

3) Eieren 5) Pinda's 8) Noten  9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
23) Selderij 25) Sesam  26) Sulfiet 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de gele rijst met spinazie-kokoscurry.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui en pers 

de knoflook of snijd fijn. Snijd de tomaat 
in blokjes.

RIJST BEREIDEN
Verhit de helft van de olijfolie in een pan 

met deksel op middelmatig vuur en fruit de 
ui 2 minuten. Voeg de kurkuma toe en bak 
nog 1 minuut. Voeg de rijst en de bouillon toe 
en kook de rijst, afgedekt, 12 – 15 minuten. 
Voeg eventueel wat water toe wanneer de 
rijst te droog wordt. Laat daarna zonder 
deksel uitstomen. 

 TOPPING ROOSTEREN
 Verhit ondertussen een wok of 
hapjespan op middelhoog vuur en rooster de 
cashewnoten, zonder olie, goudbruin. Voeg 
na 1 minuut de kokosrasp toe. Haal beide 
daarna uit de pan en bewaar apart.

CURRY MAKEN
 Laat de wok of hapjespan 2 minuten 
afkoelen (anders verbrand de zonnebloemolie 
direct). Verhit de zonnebloemolie in de pan 
en fruit de knoflook en het kerriepoeder 
1 – 2 minuten op middelmatig vuur. Voeg de 
tomaat toe en bak al roerend 4 minuten. Voeg 
de kokosmelk toe, breng op smaak met peper 
en zout en breng aan de kook t. 

BAKKEN EN KOKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie 
in een koekenpan en bak 1 spiegelei per 
persoon. Scheur vervolgens de spinazie klein 
boven de wok of hapjespan, laat al roerend 
slinken en laat 1 – 2 minuten zachtjes koken. 

tTIP: De kokosmelk kan klonterig worden. 
Dit betekent niet dat de melk niet meer goed 
is. De klontjes zijn de vetbestandsdelen van 
de kokosmelk die voor een extra volle smaak 
zorgen. 

SERVEREN
 Verdeel de rijst en spinazie over de 
borden en serveer met het spiegelei. Garneer 
met de cashewnoten en de kokosrasp.



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

Danablu fGemengde salade f

WalnotenNicola aardappelen 

Conference peerCourgette f

Net als aardbeien met balsamicoazijn, watermeloen met feta of appel met makreel vormen 
peer en blauwe kaas een verrassende maar ontzettend lekkere combinatie. Het geheim zit hem 
bij dit duo in de combinatie van vet, zout en zuur. De kaas zorgt voor de eerste twee en behalve 
lekker zoet, is de peer ook een beetje zuur.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

* g

%

SALADE MET PEER, DANABLU EN WALNOOT 
Met gepofte aardappel en courgettelinten

VeggieVTotaal: 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 17 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 200    400    600    800    1000    1200    
Walnoten (g) 
8) 19) 22) 25) 15    30    45    60    75    90    

Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Conference peer (st) 1    2    3    4    5    6    
Gemengde salade (g) 
23) f

40    80    120    160    200    240    

Danablu (g) 7) f 40    75    100    125    150    175    
Olijfolie* (el) 1    2    3    4    5    6    
Wittewijnazijn* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Roomboter* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Extra vierge olijfolie* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2992 / 715 464 / 111
Vet totaal (g) 40 6
 Waarvan verzadigd (g) 13,9 2,2
Koolhydraten (g) 66 10
 Waarvan suikers (g) 26,0 4,0
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 18 3
Zout (g) 1,2 0,2

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Aluminiumfolie, bakplaat, 2x koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de salade met peer, danablu en walnoot.

AARDAPPELEN POFFEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. Was 

de aardappelen grondig en snijd in kwarten, 
snijd de eventuele grotere aardappelen in 
zessen t. Verdeel de aardappelen over 1 vel 
aluminiumfolie per persoon, besprenkel met 
de helft van de olijfolie en breng op smaak 
met peper en zout. Vouw de pakketjes dicht, 
leg ze op een bakplaat en pof de aardappelen 
35 – 40 minuten in de oven, of tot ze gaar zijn.

SNIJDEN
Hak ondertussen de walnoten grof. 

Schaaf of snijd de courgette in lange dunne 
linten. Halveer de peer, verwijder het klokhuis 
en snijd de peer met schil in parten.

 COURGETTE BAKKEN
 Verhit een koekenpan zonder olie op 
middelhoog vuur en rooster de walnoten 
goudbruin. Haal uit de pan en bewaar 
apart. Verhit de overige olijfolie in dezelfde 
koekenpan en bak de courgettelinten 
8 – 10 minuten op middelhoog vuur tt. Haal 
de courgettelinten uit de pan en meng in een 
saladekom met wittewijnazijn, peper en zout. 
De courgettelinten mogen afkoelen.

PEER BAKKEN
 Smelt ondertussen de roomboter in een 
andere koekenpan en bak de partjes peer 
8 – 10 minuten op middelhoog vuur, of tot de 
buitenkant begint te kleuren. Wanneer de peer 
nog  hard is,  zal het wat langer duren voor de 
peer zacht gebakken is. Blus de peer af met 
de zwarte balsamicoazijn, haal uit de pan en 
bewaar apart.

SALADE MENGEN
 Meng de gemengde sla met de 
(afgekoelde) courgettelinten. Voeg eventueel 
extra vierge olijfolie toe en breng op smaak 
met peper en zout.

tTIP: Het duurt wat langer om de 
aardappelen te garen wanneer ze groot zijn of 
bij een oven met minder kracht. Tijd besparen? 
Snijd de aardappelen dan kleiner of zelfs in 
blokjes. Heb je geen goede oven? Dan kun je 
de aardappelen ook koken in plaats van ze te 
poffen. Meng ze dan na het koken met peper, 
zout en olijfolie. 

SERVEREN
 Verdeel de gepofte aardappelen over 
de borden. Schep de salade ernaast en 
garneer de salade met de peer, de danablu en 
de walnoten.
�

�

�

�

ttTIP: Eet je dit gerecht met meer 
dan 2 personen? Gebruik dan meerdere 
koekenpannen of grill de courgette op een 
bakplaat in de oven. 



Deze fruitige wijn uit de Franse Languedoc is 
gemaakt van grenache- en merlotdruiven. 

Het resultaat is een toegankelijke, 
robijnrode wijn met aroma’s van rood fruit 

zoals frambozen en kersen en een 
vleugje specerijen.

LAVILA ROUGE

Mix van witte kool en 
peen f

Kippendijstukjes fVrije-uitloopei f

Verse koriander fLimoen

KnoflookteenGezouten pinda's

Udonnoedels Sojasaus

Vissaus

Pad thai is één van de populairste gerechten uit de Thaise keuken. Het basisrecept combineert 
de smaken zoet, zout en zuur met een beetje pit. Vandaag maak je pad thai met kip, maar het is 
ook lekker met garnalen, vis of een mix van vis en vlees. Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

-

§

Pad thai met kippendij en roerei 
Met noedels, koriander en pinda's

LactosevrijdTotaal: 20-25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 17 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Limoen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse koriander (takjes) 
23) f

3 6 9 12 15 18

Gezouten pinda's (g) 
5) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Kippendijstukjes (g) f 120 240 360 480 600 720
Mix van witte kool en 
peen (g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Vissaus (tl) 4) 2 4 6 8 10 12
Sojasaus (tl) 1) 6) 1 2 3 4 5 6
Udonnoedels (g) 1) 75 150 225 300 375 450
Zonnebloemolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sambal* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Bruine basterdsuiker* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 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) 3531 / 844 524 / 125
Vet totaal (g) 39 6
 Waarvan verzadigd (g) 7,9 1,2
Koolhydraten (g) 72 11
 Waarvan suikers (g) 12,8 1,9
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 47 7
Zout (g) 5,3 0,8

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 4) Vis 5) Pinda's 6) Soja 
Kan sporen bevatten van: 22) (Andere) noten 23) Selderij 
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kom, wok of hapjespan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de pad thai met kippendij en roerei.

SNIJDEN
Breng ruim water aan de kook in een pan 

met deksel voor de udonnoedels. Snijd de 
limoen in parten, snijd de koriander en de 
gezouten pinda's grof. Pers de knoflook of 
snijd fijn. 

EI KLUTSEN
Roer in een kom het ei los met een vork en 

breng op smaak met peper en zout.

 BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in een 
wok of hapjespan met deksel en bak 
de kippendijreepjes met de knoflook 
3 – 4 minuten op hoog vuur. Voeg de witte 
kool en peen, de vissaus, sojasaus, sambal, 
bruine basterdsuiker t en 1 el water 
per persoon toe en bak 6 – 8 minuten op 
middelhoog vuur. 

NOEDELS KOKEN
 Kook ondertussen de udonnoedels 
4 minuten, afgedekt, in de pan met water. 
Giet af en laat zonder deksel uitstomen. Voeg 
de noedels vervolgens toe aan de wok of 
hapjespan en roer goed door.

tTIP: Je kunt eventueel ook gewone suiker 
toevoegen. Wij kiezen voor bruine omdat deze 
goed smelt en een karamel-achtige smaak 
geeft.

EI BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en roerbak 
het ei 2 – 3 minuten, of tot het ei gestold is 
tt. Breng op smaak met peper en zout.

ttTIP: Wil je zeker weten dat het ei 
helemaal gaar is? Bak dan een omelet van 
het ei, snijd deze in reepjes en strooi over het 
gerecht.

SERVEREN
 Verdeel de noedels met de kip en 
groenten over de borden, schep het roerei 
erop en bestrooi met de koriander en de 
pinda's. Serveer met de limoenparten. 

ttTIP: Je kunt het ei ook door de warme 
noedels en kip scheppen in plaats van in een 
aparte pan te bakken. 



In deze salade combineer je ingrediënten uit alle windhoeken. De Midden-Oosterse 
parelcouscous is de perfecte basis voor de romige Zuid-Amerikaanse avocado en frisse limoen. 
De zoute Griekse feta maakt het helemaal af.

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

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Pompoenpitten

Verse koriander fLimoen

Tomaat fSjalot

ParelcouscousAvocado

Feta f

Veldsla f

PARELCOUSCOUSSALADE MET AVOCADO EN FETA 
Met tomaat, limoen en koriander



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 17 | 2018

3 SALADE MENGEN 
• Klop in een saladekom de extra vierge olijfolie, de witte 

balsamicoazijn, de honing en per persoon 1 tl limoensap en 
1/2 tl limoenrasp tot een vinaigrette. 

• Meng de parelcouscous en de sjalot door de vinaigrette. 
• Meng er vervolgens de tomaat, de avocado, de koriander 

en de veldsla door. 

4 SERVEREN
• Verdeel de parelcouscous over de borden, verkruimel de 

feta erboven en bestrooi met de pompoenpitten.
 

1 VOORBEREIDEN
• Breng 300 ml water per persoon aan de kook in een pan met 

deksel. Verkruimel er 1/2 bouillonblokje per persoon boven.                              
• Snipper de sjalot zo fijn mogelijk. 
• Snijd de tomaat en de avocado in blokjes.      

2 KOKEN EN POFFEN
• Voeg de parelcouscous toe aan de pan met deksel, kook in 

12 minuten gaar en giet af. 
• Rasp de schil van de limoen en pers de limoen uit.                                    
• Snijd de verse koriander fijn.                              
• Verhit een koekenpan, zonder olie, op hoog vuur en rooster 

de pompoenpitten tot ze beginnen te poffen. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaat (st) f 1    2 3    4 5    6
Avocado (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Limoen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse koriander (takjes) 23) f 4    8 12    16 20    24    
Pompoenpitten (g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60
Veldsla (g) 23) f 40 60 80 100 120 140
Feta (g) 7) f 40    75 100    125 150    200    
Groentebouillonblokje* (ml)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Witte balsamicoazijn* (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing* (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3389 / 810 570 / 136
Vetten (g) 45 8
 Waarvan verzadigd (g) 11,5 1,9
Koolhydraten (g) 71 12
 Waarvan suikers (g) 10,3 1,7
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 3,0 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de  parelcouscoussalade met avocado en feta.



Rigatoni heeft eenzelfde vorm als penne, maar is een stuk groter en neemt daardoor lekker 
veel saus op. De spekjes geven veel smaak aan het gerecht en vormen een mooi contrast met 
de romige crème fraîche. Dit gerecht staat snel op tafel en je bespaart ook nog eens op afwas: 
je kookt de broccoli namelijk in dezelfde pan als de pasta. 

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

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

- 

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Crème fraîche f

Spekblokjes fBladpeterselie f

RigatoniBroccoli f

KnoflookteenGesnipperde  ui f

Geraspte belegen kaas
 f

Rigatoni met broccoli en spekjes 
Met crème fraîche en belegen kaas



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
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3 BAKKEN EN SAUS MAKEN
• Verhit een wok of hapjespan op hoog vuur en bak de 

spekblokjes 3 – 4 minuten.
• Voeg de gesnipperde ui en knoflook toe en bak nog 

3 – 4 minuten.
• Haal de pan van het vuur en roer de crème fraîche en de 

helft van de peterselie door de spekjes.
• Breng op smaak met peper en eventueel zout.

4 SERVEREN
• Verdeel de rigatoni en broccoli met saus over de borden.
• Garneer met de geraspte belegen kaas en de 

overige peterselie. 

1 PASTA EN BROCCOLI KOKEN
• Kook ruim water in een pan met deksel voor de rigatoni en 

de broccoli.
• Snijd de bloem van de broccoli in roosjes en de steel 

in blokjes.
• Kook de rigatoni, afgedekt, in 13 – 15 minuten beetgaar. 

Voeg de laatste 5 minuten de broccoli toe.
• Giet af en laat zonder deksel uitstomen.

2 KNOFLOOK EN PETERSELIE SNIJDEN
• Pers de knoflook of snijd fijn.
• Snijd de bladpeterselie fijn.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Broccoli (g) f 250 500 750 1000 1250 1500
Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Gesnipperde ui (g)  23) f 35    75 110    150 185    220
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bladpeterselie (takjes) 23) f 3 6 9 12 15 18
Spekblokjes (g) f 50 100 150 200 250 300
Crème fraîche (bakje) 7) 15) 20)  f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Geraspte belegen kaas (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3665 / 876 525 / 126 
Vetten (g) 47 7
 Waarvan verzadigd (g) 25,4 3,6
Koolhydraten (g) 75 11
 Waarvan suikers (g) 6,6 0,9
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 2,3 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren 20) Soja 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel en wok of hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de  rigatoni met broccoli en spekjes.



40 - 45 min

Eet binnen 3 dagen

9

§

* Gemakkelijk

Zelf een saus maken? Daar draai jij je hand niet voor om! Na het bakken van de varkenshaas voeg 
je mosterd, honing en knoflook aan de pan toe en voilà: je hebt de basis voor een smaakvolle saus 
die je afmaakt met de paddenstoelen en romige crème fraîche. Je bakt de varkenshaas verder in de 
oven. Zo wordt hij gelijkmatiger gaar, zonder uitdrogingsgevaar.

VARKENSHAAS MET ORECCHIETTE  
MET PADDENSTOELEN-ROOMSAUS EN RUCOLA

Het haasje van een varken is een spier die 
zich aan de onderkant van de rug bevindt. 

Dit mooie stukje vlees is erg mals als je 
het goed bereidt en mag een beetje rosé 

blijven vanbinnen.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

VARKENSHAAS

Crème fraîche f

OrecchietteGedroogde rozemarijn

KnoflookteenSjalot

Varkenshaas fPaddenstoelenmelange
 f

Rucola f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 17 | 2018

PADDENSTOELEN BAKKEN
 Veeg ondertussen dezelfde koekenpan 
schoon met keukenpapier. Verhit de overige 
roomboter op middelhoog vuur en fruit 
de sjalot 2 minuten. Zet het vuur hoog, 
voeg de paddenstoelen toe en roerbak 
nog 4 – 5 minuten. Schenk de zwarte 
balsamicoazijn in de pan, zet het vuur 
middellaag en verhit totdat al het vocht 
verdampt is.

PASTA MENGEN
  Verkruimel 1/8 bouillonblokje per persoon 
boven de koekenpan met paddenstoelen en 
voeg de crème fraîche, 2 el water per persoon, 
de mosterdsaus uit de ovenschaal en peper 
en zout toe. Laat 1 minuut zachtjes koken. 
Voeg de orecchiette toe, schep goed om en 
verhit nog 1 minuut. Snijd de varkenshaas 
in plakken.

SERVEREN
 Maak op de borden een bedje van de 
de rucola en verdeel de orecchiette erover. 
Leg de plakken varkenshaas op de pasta en 
bestrooi met nog wat peper en zout.

tTIP: Schrik niet als de varkenshaas nog wat 
roze is vanbinnen. Je mag varkenshaas licht 
rosé eten.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden 

en breng ruim water aan de kook in een pan 
met deksel voor de orecchiette. Snipper de 
sjalot en pers de knoflook of snijd fijn. Veeg 
de paddenstoelen schoon met keukenpapier 
en snijd de beukenzwammetjes los. Snijd 
grote paddenstoelen in vieren en laat 
kleine paddenstoelen heel. Bestrooi de 
varkenshaas met flink wat peper en zout.

VARKENSHAAS BAKKEN
Verhit de olijfolie in een grote koekenpan 

op middelhoog vuur. Bak de varkenshaas in 
de hete olie in 4 minuten rondom bruin. Haal 
de pan van het vuur, voeg de mosterd, honing, 
gedroogde rozemarijn, knoflook en de helft 
van de roomboter toe en meng goed. Leg de 
varkenshaas inclusief saus in een ovenschaal 
en bak 10 – 11 minuten in de oven. Haal uit de 
oven en laat rusten onder aluminiumfolie t. 
Bewaar de saus voor stap 5.

 ORECCHIETTE KOKEN
 Kook ondertussen de orecchiette in de 
pan met deksel, afgedekt, 12 –14 minuten. Giet 
daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Paddenstoelenmelange 
(g) f

150 300 500 700 800 1000

Varkenshaas (120 g) f 1 2 3 4 5 6
Gedroogde rozemarijn 
(tl)

 1/2 1    11/2 2    21/2 3    

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

Crème fraîche (el) 
7) 15) 20)f

2 4 6 8 10 12

Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Olijfolie* (el) 1 11/2 2 21/2 3 3    
Mosterd* (tl) 1 2 3 4 5 6
Honing* (tl) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Roomboter* (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn* 
(el)

 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

Groentebouillonblokje* 
(st)

 1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3573 / 854 508 / 121
Vetten (g) 40 6
 Waarvan verzadigd (g) 18,6 2,6
Koolhydraten (g) 78 11
 Waarvan suikers (g) 12,8 1,8
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 43 6
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren 20) Soja 
23) Selderij 

BENODIGDHEDEN
Grote koekenpan, ovenschaal, aluminiumfolie en pan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaas met orecchiette.



Mascarpone fGroene kiwi Bladerdeegbakje 

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 5 – 10 min.2

- Supersimpel Kaas in een zoet dessert. Dat klinkt apart, totdat je 
bedenkt dat ook mascarpone, ricotta en kwark kazen 
zijn. Deze roomkazen zijn, de naam zegt het al, romig van 
smaak en vormen een lekkere basis voor een dessert. Dit 
taartje is lekker na het eten, maar doet het ook goed bij 
de koffie.

TAARTJE VAN BLADERDEEG 
Met zoete mascarpone en kiwi



LEKKER 
TOETJE

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

WEEK 17 | 2018

  #HelloFresh 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be

TAARTJE VAN BLADERDEEG

BENODIGDHEDEN: 
Kleine kom

1 Schil de kiwi en snijd in dunne plakken.  

2  Meng in een kleine kom de mascarpone met de suiker. 

3 Schep de mascarpone in de bladerdeegbakjes. Verdeel 
de kiwiplakjes erover. Verdeel de kiwigebakjes over 

de borden.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Groene kiwi (st) 1 2
Mascarpone (g) 7) f 120 240
Bladerdeegbakje (st) 1) 7) 13) 2 4
Suiker* (el) 1 2
*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2364 / 565 1257 / 301
Vetten (g) 41 22
 Waarvan verzadigd (g) 27,9 14,8
Koolhydraten (g) 39 21
 Waarvan suikers (g) 17,5 9,3
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 8 4
Zout (g) 0,4 0,2

 
ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 13) Lupine



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

ZUURDESEMBROODJE MET OMELET  
Met belegen kaas en ontbijtspek

• Sinaasappelen 
• Gemengde druiven

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Halfvolle melk (ml) 7) 15) 20) f 50 100

Geraspte belegen kaas (g) 7) f 25 50

Ontbijtspek (plakjes)  f 4 8
Zuurdesembroodje (st)  
1) 6) 11) 17) 21) 22) 27) f  

2 4

Roomboter* (el) 1/2 1

Peper & zout* Naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2573 / 615 884 / 211
Vetten (g) 26  9 
 Waarvan verzadigd (g) 11,2 3,8
Koolhydraten (g) 63 22
 Waarvan suikers (g) 2,1 0,7
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 30 10
Zout (g) 2,3 0,8

ALLERGENEN

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

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren 20) Soja 
21) Melk/lactose 22) Noten 27) Lupine

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Kluts het ei in een kom met de melk, 
belegen kaas, peper en zout naar smaak. Snijd het ontbijtspek in kleine stukjes.

2Bak het zuurdesembrood 6 – 8 minuten in de oven. 

3 Verhit ondertussen de roomboter in een koekenpan en bak het ontbijtspek 
2 minuten op middelhoog vuur. Voeg het ei toe en bak 2 minuten op middelhoog 

vuur of tot het ei bijna gestold is. Keer de omelet om en bak nog 1 – 2 minuten.

4 Snijd het zuurdesembrood open en serveer de omelet erop.  
 

 

LTIP: Dit gerecht is vrij calorierijk. Let jij op je calorie-inname? Gebruik dan de helft 
van de benodigde hoeveelheid ontbijtspek, de helft van de benodigde hoeveelheid 
oude kaas en/of 1 ei in plaats van 2 eieren.

 ZUURDESEMBROODJE 
MET OMELET 
Met belegen kaas en ontbijtspek  
 
 
SPELTWAFELS MET 
KOMIJNEKAAS  
Met avocado en tuinkers  
 
 
YOGHURTMIX  
Met mandarijn en muesli  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

YOGHURTMIX  
Met mandarijn en muesli

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Avocado (st) ½ 1

Oer-speltwafels (st) 1) 20) 25) 6 12

Komijnekaas (plak) 7) f 2 4

Tuinkers (el) 15) 23) 24) f 2 4

Peper & zout* naar smaak 

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1322 / 316 1236 / 295 
Vetten (g) 16 15
 Waarvan verzadigd (g) 5,8 5,4
Koolhydraten (g) 29 27
 Waarvan suikers (g) 1,8 1,7
Vezels (g) 6 6
Eiwit (g) 11 10
Zout (g) 0,4 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20) Soja 23) Selderij 
24) Mosterd 25) Sesam

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Griekse yoghurt (ml) 7) 19) 22) f 250 500

Halfvolle yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 150 300

Mandarijn (st) 2 4

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 60 120

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1381 / 330 484 / 116 
Vetten (g) 16 6
 Waarvan verzadigd (g) 9,2 3,2
Koolhydraten (g) 32 11
 Waarvan suikers (g) 19,9 7,0
Vezels (g) 2 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) Noten 25) Sesam

1Halveer de avocado en lepel het 
vruchtvlees eruit. 

2 Verdeel de avocado over de 
speltwafels en beleg met 

de komijnekaas.

3Garneer met tuinkers en bestrooi met 
peper en zout naar smaak. 

 

tTIP: Je kunt de eventueel overgebleven 
gehalveerde avocado op een later moment 
gebruiken door deze te besprenkelen 
met citroensap en afgedekt te bewaren in 
de koelkast.  

SPELTWAFELS MET KOMIJNEKAAS  
Met avocado en tuinkers

1Meng de Griekse yoghurt met de 
halfvolle yoghurt in de ontbijtkommen. 

2 Pel de mandarijn en snijd eventueel 
kleiner. Verdeel de muesli en de 

mandarijn over de ontbijtkommen.



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 18 - 28 april t/m 02 mei

Lauwwarme salade met gerookte forel Kippendij in romige cheddar-biersaus Tomatenrisotto met buffelmozzarella Vispakketje van schelvis met zeekraal 

 Koreaanse biefstukwraps met groenten

Pittige Thaise hamburger met limoenmayonaise

Aubergine uit de oven met rigatoni

 Conchiglie met rode pesto en feta

Courgettesoep met bospaddenstoelenpesto Linzensalade met spinazie en danablu

 Japanse ramen met gebakken kabeljauw PREMIUM : Gekonfijte kippendij met bagna cauda



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

Flensje met gekarameliseerde sinaasappel

Roerei met tomaat  

Biologische fruityoghurt met blauwe bessen

Fruitsalade met hazelnoten en kwark Meergranenbeschuit met avocado en geitenkaas Varkenshaas met orecchiette en paddenstoelenroomsaus

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Met een Premium-recept kook je een bijzonder gerecht om trots op te 
zijn. Zet jij volgende week deze heerlijk malse varkenshaas op tafel?

Kies een Premium-gerecht in je box voor €2,- extra per persoon.


