
Deze vis heeft zijn naam te danken aan de 
structuur die hij krijgt nadat hij gebakken is: 

de vis valt namelijk in schellen uit elkaar.

SCHELVIS

De schelvis is een roofvis die behoort tot de familie van de kabeljauwachtigen. Hij voedt zich 
met kreeftjes, garnalen, mosselen, inktvis en kleine visjes. Het vlees van de schelvis is vrij 
kwetsbaar, beweeg het tijdens het bakken dus niet te veel heen en weer in de pan, anders valt 
het uit elkaar.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

Family

Glutenvrij

Lactosevrij
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Schelvisfilet met tomatentapenade 
Met ratatouille en rijst

Totaal: 30-35 min.7

Aubergine fPruimtomaat f

Rode peper fKnoflookteen

Schelvisfilet  
zonder vel f

TomatentapenadefPaprikapoeder

UiBasmatirijst 



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

  #HelloFresh 

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

 

WEEK 24 | 2018

BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

40    80    120    160    200    240    

Schelvisfilet zonder vel 
(100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Groentebouillon* (ml) 100 150 200 250 300 350
Olijfolie*(el) 1 1 2 2 3 3
Zwarte balsamicoazijn* 
(el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2841 / 679 359 / 86
Vet totaal (g) 24 3
 Waarvan verzadigd (g) 5,8 0,7
Koolhydraten (g) 84 11
 Waarvan suikers (g) 12,7 1,6
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 31 4
Zout (g) 2,0 0,3

ALLERGENEN

4) Vis

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

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven op 210 graden. 

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

SNIJDEN
Snipper ondertussen de ui en pers of snijd 

de knoflook fijn. Verwijder de zaadlijsten van 
de rode peper en snijd de peper fijn. Snijd de 
pruimtomaat en aubergine klein.

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

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

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

 

SERVEREN
 Serveer de schelvisfilet met de rijst en 
de ratatouille. 

 
 

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 60 g rijst per persoon. Het gerecht bevat 
dan 592 kcal, 23 g vet, 64 g koolhydraten, 
7 g vezels, 28 g eiwitten en 2,0 g zout. De 
overgebleven rijst kun je bijvoorbeeld 
meekoken met een soep.



 De kaas op deze cheeseburger is van  
Old Amsterdam. Old Amsterdam is pittig en 

lichtzoet van smaak, zit vol rijpingskristallen 
en is tóch heerlijk smeuïg en snijdbaar.

OLD AMSTERDAM

Old Amsterdam f

Half-om-halfburger fBotersla f

HamburgerbolRoseval aardappelen

Vleestomaat fRode ui

Mayonaise f

De burger is gekruid met basilicum, peterselie en oregano. Naast de burger serveer je roseval 
aardappelen. Dit aardappeltje heeft een prachtige roze-rode schil, die je gewoon kunt 
laten zitten.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Cheeseburger met tomaat en oude kaas 
Met gebakken roseval aardappeltjes en mayonaise

Totaal: 40-45 min.9



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Roseval aardappelen (g) 200    400    600    800 1000 1200
Hamburgerbol (st) 
1) 7) 11) 13) 17) 20) 22) 1    2    3    4    5    6    

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
Half-om-halfburger  
(100 g) f

1    2    3    4    5    6    

Old Amsterdam (plak) 
7) f

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

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

1    2    3    4    5    6    

Olijfolie* (el) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Extra vierge olijfolie* naar smaak
Roomboter* (el)  1/2  1/2 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) 4151 / 992 719 / 172
Vet totaal (g) 57 10
 Waarvan verzadigd (g) 17,4 3,0
Koolhydraten (g) 76 13
 Waarvan suikers (g) 12,5 2,2
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 40 7
Zout (g) 1,5 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 10) Mosterd 11) Sesam 
13) Lupine
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 
 

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op 
je calorie-inname? Laat dan de mayonaise 
achterwege.

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, saladekom en koekenpan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de cheeseburger met tomaat en oude kaas.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. Schil 

de aardappelen of was ze grondig en snijd 
in parten t. Verdeel de aardappelparten 
over een bakplaat met bakpapier en meng 
met de olijfolie, peper en zout. Bak de 
aardappelparten 30 – 40 minuten in de 
oven tt. Schep halverwege om. Bak de 
laatste 4 – 5 minuten de hamburgerbol mee.

SNIJDEN EN MENGEN
Snijd ondertussen de rode ui in halve 

ringen. Snijd de vleestomaat in plakken en 
haal de bladeren sla los van de krop. Meng in 
een saladekom de vleestomaat met de sla, de 
zwarte balsamicoazijn en extra vierge olijfolie 
naar smaak. Breng op smaak met peper 
en zout.

 UI BAKKEN
 Verhit in een koekenpan met deksel de 
roomboter op middellaag vuur en bak de rode 
ui 4 – 6 minuten.

HAMBURGER BAKKEN
 Verhoog het vuur naar middelhoog en leg 
de burger bij de uienringen in de koekenpan. 
Bak de burger 1 – 2 minuten en keer om. Beleg 
de burger met 1/2 plak Old Amsterdam per 
persoon en dek de pan af. Zet het vuur laag en 
laat de kaas in 2 – 3 minuten smelten. Haal de 
burger daarna uit de pan.

tTIP: Je krijgt meer aardappelen dan je 
nodig hebt voor het gerecht. Let jij niet op je 
calorie-inname of ben je een grote eter? Bak 
dan alle aardapplen in de oven.

BURGERS BOUWEN
 Snijd de hamburgerbol open. Beleg met 
wat botersla, een plak vleestomaat, wat 
rode ui en de burger. Schenk het bakvet over 
de burger.

�

ttTIP: Heb je een minder krachtige oven? 
Je kunt de aardappelen ook kort voorkoken, 
dan zijn ze eerder gaar.

SERVEREN
 Serveer de burger met de 
aardappelparten, de overige salade en 
de mayonaise.



Orzo is het Italiaanse woord voor gerst, maar 
wordt eigenlijk gemaakt van griesmeel van 

durumtarwe. Deze tarwesoort wordt ook 
gebruikt om couscous te maken.

ORZO

Gemengde 
paddenstoelen f

PompoenpittenOrzo

KnoflookteenSjalot

Lente-ui fVerse basilicum f

Kruidenkaasblokjes f

Bij risotto denk je misschien niet meteen aan snel, maar dat is dit recept wel. Je maakt het 
vandaag namelijk met orzo, een pastasoort in de vorm van rijst. Orzo heeft minder tijd nodig 
om te garen, maar heeft wel het smeuïge dat je van risotto gewend bent. De kruidenkaasblokjes 
maken het gerecht extra romig.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Risotto van orzo met paddenstoelen  
Met kruidenkaas en verse basilicum

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).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3
Verse basilicum 
(blaadjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Lente-ui (st) f 2 4 6 8 10 12
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Pompoenpitten 
(g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Gemengde 
paddenstoelen (g) f

175 350 525 700 875 1050

Kruidenkaasblokjes 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

Groentebouillon* (ml) 175 350 525 700 875 1050
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) 2561 / 612 458 / 109
Vet totaal (g) 25 4
 Waarvan verzadigd (g) 13,6 2,4
Koolhydraten (g) 66 12
 Waarvan suikers (g) 5,0 0,9
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 27 5
Zout (g) 2,7 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 en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de risotto van orzo met paddenstoelen.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot 

en pers of snijd de knoflook fijn. Scheur de 
blaadjes basilicum klein en snijd de lente-ui 
in ringen.

FRUITEN
Verhit de helft van de roomboter in pan 

met deksel en fruit de sjalot en knoflook 
2 minuten op middellaag vuur. Voeg de orzo 
toe en bak 1 minuut. 

 ORZO KOKEN
 Schenk de bouillon over de orzo en kook 
de orzo, afgedekt, in 10 – 12 minuten droog. 
Roer regelmatig door en voeg eventueel extra 
water toe als de orzo te droog wordt.

PITTEN ROOSTEREN
 Verhit ondertussen een koekenpan op 
hoog vuur en rooster de pompoenpitten, 
zonder olie, tot deze beginnen te poffen. Haal 
uit de pan en bewaar apart. 

RISOTTO AFMAKEN
 Verhit de overige roomboter in dezelfde 
koekenpan en bak de paddenstoelen en 
lente-ui 5 – 6 minuten op middelhoog vuur. 
Voeg de paddenstoelen, lente-ui en de helft 
van de kruidenkaasblokjes toe aan de orzo 
en laat al roerend smelten. Breng op smaak 
met peper en zout.

tTIP: Houd je van een bite? Voeg de helft van 
de lente-ui toe aan de koekenpan en gebruik 
de rest om het gerecht mee te garneren.

SERVEREN
 Verdeel de orzo over de borden. Bestrooi 
met de pompoenpitten en garneer met de 
overige kruidenkaas en het basilicum.



 Deze vette vis is familie van de zalm. Van 
oudsher wordt forel boven beuken- of 

eikenhout gerookt om hem te conserveren, 
nu gebeurt dit vooral voor de smaak.

FOREL 

Gerookte forelfilet f

Sperziebonen fKrieltjes

Verse dille fRadijs f

Deze zomerse salade met aardappel en forel zet je zo op tafel. De combinatie van zachte 
aardappelen en knapperige radijsjes zorgt voor een smaakvol contrast. Doordat je de 
vinaigrette door de aardappelen mengt wanneer ze nog warm zijn, trekken alle smaken er extra 
goed in. 

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen Lactosevrij

* g

% d

Aardappelsalade met gerookte forel 
Met radijs en mosterd-dilledressing

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).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 200 400 600 800 1000 1200
Sperziebonen (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Radijs (st) f 5    10    14    20    24    28    
Verse dille (takjes) 23) f 2    4    6    8    10    12    
Gerookte forelfilet 
(70 g) 4) f

1    2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie* (el) 2 4 6 8 10 12
Mosterd* (tl) 1 2 3 4 5 6
Witte balsamicoazijn* 
(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) 2502 / 598 446 / 107
Vet totaal (g) 28 5
 Waarvan verzadigd (g) 4,4 0,8
Koolhydraten (g) 52 9
 Waarvan suikers (g) 4,8 0,9
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 27 5
Zout (g) 1,6 0,3

ALLERGENEN

4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kom en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de aardappelsalade met gerookte forel.

VOORBEREIDEN
Kook ruim water met een snufje zout in 

een pan met deksel voor de krieltjes. Was de 
krieltjes, halveer ze en snijd de eventuele 
grote krieltjes in kwarten. Verwijder de 
steelaanzet van de sperziebonen en snijd de 
sperziebonen in 3 gelijke stukken.

KRIELTJES EN BONEN KOKEN
Kook de krieltjes, afgedekt, in 

12 – 15 minuten gaar t. Kook de 
sperziebonen na 5 minuten mee met de 
krieltjes. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.

 RADIJS EN DILLE SNIJDEN
 Snijd of schaaf ondertussen de radijs 
in dunne plakken. Snijd de helft van het 
radijsblad klein (de andere helft gebruik je 
niet meer). Hak de dille heel fijn.

DRESSING MAKEN
 Maak in een kom een dressing van de 
extra vierge olijfolie, de mosterd, de witte 
balsamicoazijn, het grootste deel van de dille, 
peper en zout. 

 
tTIP: Liever gebakken krieltjes? Verhit dan 
1 el olijfolie per persoon in een koekenpan 
met deksel en bak de krieltjes, afgedekt, in 
30 – 35 minuten gaar. Kook de sperziebonen 
apart in 7 – 10 minuten beetgaar. 

SALADE MENGEN
 Verdeel de gerookte forel ttmet 
twee vorken in kleine stukken en meng het 
grootste deel van de forel met de krieltjes, 
sperziebonen, radijs en radijsblad in een 
saladekom. Voeg de dressing toe en breng 
verder op smaak met peper en zout. 
 
ttTIP: Het kan dat er wat graatjes zijn
achtergebleven. Controleer de forel daarom
even voordat je hem toevoegt aan de salade.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelsalade over de 
borden en garneer met de overige forel en 
overige dille.



Deze grassoort wordt ook wel sereh genoemd 
en is een echte smaakmaker. Het wordt vaak 

meegekookt in plaats van opgegeten en 
geeft een frisse, iets pittige smaak af.

CITROENGRAS

Snijbonen f

Vers citroengrasKokosmelk

Rode peper fVerse gember

Gekruide 
kippendijreepjes f

Peen

Vissaus

Limoen Verse basilicum f

Verse udonnoedels

Met ingrediënten als citroengras, kokosmelk en vissaus haal je met deze kokos-noedelsoep de 
authentieke Aziatische keuken in huis. Vissaus lijkt misschien een bijzonder ingrediënt in
een noedelsoep met kippendijen, maar het wordt in Azië in allerlei gerechten gebruikt als 
smaakmaker. Het geeft je soep een diepe, hartige smaak – lekker in combinatie met de friszure 
smaak van het citroengras.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Family

* L

§ b

KOKOS-NOEDELSOEP MET KIPPENDIJ  
Met vers citroengras en basilicum

Quick & EasyrTotaal: 25 min.5

Lactosevrijd



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

  #HelloFresh 

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

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Peen (g) 50    100 150    200 250    300
Gekruide 
kippendijreepjes (g) f

100 200 300 400 500 600

Kokosmelk (ml) 26) 125    250 375    500 625    750
Vers citroengras (st) 1    1 1    1 2    2
Snijbonen (g) 23) f 100    200 300    400 500    600
Verse udonnoedels 
(g) 1) 100 200 300 400 500 600

Verse basilicum 
(blaadjes) 23) f

5 10 15 20 25 30

Limoen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Vissaus (ml) 4) 10 20 30 40 50 60
Kippenbouillon* (ml) 300    600    900    1200    1500    1800    
Zonnebloemolie* (el) 1    1 2    2 3    3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2690 / 643 332 / 79
Vet totaal (g) 40 5
 Waarvan verzadigd (g) 23,9 2,9
Koolhydraten (g) 44 5
 Waarvan suikers (g) 6,1 0,8
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 27 3
Zout (g) 7,2 0,9

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 26) Sulfiet 
 

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Vervang 
dan 50 ml kokosmelk door 50 ml extra 
bouillon. Het gerecht bevat dan 543 kcal, 31 g 
vet, 41 g koolhydraten, 3 g vezels, 25 g eiwitten 
en 8,2 g zout.

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kokos-noedelsoep met kippendij.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Schil de gember en 

snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd fijn. Weeg de peen af en snijd in 
dunne pakjes. 

BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een soeppan 

met deksel en fruit de gember en rode peper 
1 – 2 minuten op middelmatig vuur. Voeg de 
gekruide kippendijreepjes toe en roerbak 
2 – 3 minuten.

 SOEP KOKEN
 Roer de kokosmelk goed door en 
voeg, samen met de bouillon, toe aan de 
soeppan. Kneus het citroengras door het op 
3 plaatsen te knikken. Voeg het citroengras, 
de snijbonen en de peen toe aan de pan. Laat, 
afgedekt, 8 minuten zachtjes koken. Kook 
halverwege ook de noedels meet.

GARNERING VOORBEREIDEN
 Scheur ondertussen de blaadjes 
basilicum grof. Pers de helft van de limoen uit 
en snijd de andere helft in parten.  
 
 

 
 

LTIP: Let jij op je zoutinname? Laat de 
vissaus dan achterwege of gebruik 1/4 tl per 
persoon. Eventueel kun je ook natriumarme 
bouillon gebruiken.

OP SMAAK BRENGEN  
 Haal het citroengras uit de soep en breng 
op smaak met de vissaus, het limoensap en 
peper en zout naar smaak.     
   
      
 
      

      
 

SERVEREN
 Verdeel de soep over de kommen 
en garneer met de basilicum en 
de limoenparten.  
 
 

 

tTIP: Je kunt de verse udonnoedels in 
vieren snijden voordat je ze aan de soep 
toevoegt. Dat eet een stuk makkelijker!



Deze linzen hebben een pure smaak en een 
lekkere bite. Van stoofschotels tot soepen 
en salades - je kunt er alle kanten mee op. 

Afgieten is niet nodig, je kunt de linzen zo uit 
de verpakking gebruiken.

HAK LINZEN

Tomatenpuree

Gedroogde oreganoPompoenpitten

KnoflookteenUi

HAK linzenRode cherrytomaten f

Feta fRucola f

Volkoren penne

Dit is de vegetarische versie van een Italiaanse klassieker. Het gehakt vervang je door linzen. 
De smaakmaker in dit recept is feta, een traditionele Griekse kaas die wordt gemaakt 
met schapenmelk.Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Penne met linzen-bolognesesaus en feta 
Met rucola en pompoenpitten

FamilybTotaal: 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).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1 1 2 2 3
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

HAK linzen (zak)  1/2 1 11/2    2 21/2 3
Pompoenpitten 
(g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Tomatenpuree (blik)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Volkoren penne
(g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Olijfolie* (el) 1 1 2 2 3 3
Groentebouillonblokje* 
(st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Bruine suiker* (el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Zwarte balsamicoazijn* 
(el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Extra vierge olijfolie* (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) 3577 / 855 542 / 108
Vet totaal (g) 35 4
 Waarvan verzadigd (g) 12,0 1,5
Koolhydraten (g) 93 12
 Waarvan suikers (g) 14,4 1,8
Vezels (g) 16 2
Eiwit (g) 34 4
Zout (g) 1,2 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, vergiet, wok of hapjespan met deksel en kom.
Laten we beginnen met het koken van de penne met linzen-bolognesesaus en feta.

GROENTEN SNIJDEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de penne integrale. Snipper de ui en 
pers de knoflook of snijd fijn. Halveer de 
rode cherrytomaten.

POMPOENPITTEN ROOSTEREN
Verhit een wok of hapjespan met deksel 

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

 SAUS MAKEN
 Verhit de olijfolie in dezelfde wok of 
hapjespan en fruit de ui en de knoflook 
2 minuten op laag vuur. Voeg de oregano en 
tomatenpuree toe en bak nog 5 minuten mee. 
Voeg vervolgens 100 ml water per persoon 
toe, verkruimel ¼ bouillonblokje per persoon 
boven de pan en voeg de bruine suiker en de 
helft van de zwarte balsamicoazijn toe. Dek de 
pan af en laat 10 minuten zachtjes koken. Voeg 
halverwege de cherrytomaten toe. 

PENNE EN LINZEN KOKEN
 Kook ondertussen de penne, afgedekt, 
10 – 12 minuten in de pan met deksel. Giet 
daarna af.  Voeg de linzen toe aan de wok of 
hapjespan met saus, roer goed door en laat 
nog 1 minuut zachtjes koken.

RUCOLA EN PENNE MENGEN
 Meng ondertussen in een kom de 
extra vierge olijfolie en de overige zwarte 
balsamicoazijn tot een dressing. Breng op 
smaak met peper en zout en meng de rucola 
erdoor. Verkruimel de helft van de feta boven 
de wok of hapjespan pan en laat smelten. Voeg 
ten slotte de penne toe aan de saus en breng 
op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden, 
verkruimel er de overige feta over en bestrooi 
met de pompoenpitten. Serveer met 
de rucola. 

RWEETJE: Volkoren graanproducten 
en peulvruchten passen in een gezond 
voedingspatroon. Ze bevatten relatief veel 
voedingsvezels die onder meer voor een 
verzadigd gevoel zorgen. Linzen zijn daarnaast 
rijk aan ijzer en eiwitten. 



Yeşil biber is een verzamelnaam voor veel 
soorten groene pepers uit Turkije. Deze peper 
is mild van smaak en kan daardoor ook goed 

rauw gegeten worden. 

TURKSE GROENE PEPER

Tomatenpassata

Verse bladpeterselie fRode peper f

PaprikapoederNicola aardappelen

KnoflookteenTurkse groene peper f

Aïoli fBelegen geitenkaas f

Vrije-uitloopei f

In Spanje eten ze patatas bravas als tapas met allerlei andere kleine gerechtjes ernaast. 
Vandaag combineer je deze krokante aardappeltjes met pittige tomatensaus, gebakken omelet 
met geitenkaas en geroosterde Turkse groene pepers met zout. Geen zorgen, de Turkse groene 
pepers zijn, anders dan hun naam misschien doet vermoeden, niet scherp maar mild van smaak.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Patatas bravas met geitenkaasomelet 
Met Turkse pepers en pittige tomatensaus

GlutenvrijgTotaal: 40-45 min.9



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 300    600    900    1200    1500    1800    
Paprikapoeder (tl) 1    2    3    4    5    6    
Turkse groene peper 
(st) f

6 12 18 24 30 36

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3    5    8    10    12    15    

Tomatenpassata (g) 50    100    150    200    250    300    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4    6    8    10    12    
Belegen geitenkaas, 
geraspt (g) 3) 7) f

15    25    35    50    60    70    

Aïoli (el) 3) 10) 19) 22) f 1    2    3    4    5    6    
Olijfolie* (el) 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) 3502 / 837 527 / 126
Vet totaal (g) 51 8
 Waarvan verzadigd (g) 11,2 1,7
Koolhydraten (g) 66 10
 Waarvan suikers (g) 10,2 1,5
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
2x kom, hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier, sauspan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de patatas bravas met geitenkaasomelet.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven op 220 graden. Schil de 

aardappelen en snijd in blokjes van 1 – 2 cm. 
Meng in een kom de aardappelen met 3/4 el 
olijfolie per persoon en het paprikapoeder 
en breng op smaak met peper en zout. Verhit 
een hapjespan met deksel op middelhoog 
vuur en bak de aardappelen 25 – 35 minuten, 
afgedekt, op middelhoog vuur. Haal na 
20 minuten de deksel van de pan. Schep 
regelmatig om t.

PEPERS IN DE OVEN
Leg ondertussen de Turkse groene 

pepers op een bakplaat met bakpapier en 
meng met 1/2 el olijfolie per persoon. Breng op 
smaak met ruim zout tt. Zet de bakplaat 
met pepers in de oven en bak 10 – 15 minuten, 
of totdat ze donker beginnen te worden. 
Schep halverwege de baktijd om zodat ze 
niet verbranden.

 SNIJDEN
 Pers ondertussen de knoflook of snijd 
fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn. Hak de 
bladpeterselie grof.

ttTIP: Heb je grof zeezout in huis? Gebruik 
dit dan om de Turkse groene pepers te zouten. 
Deze korrels blijven stevig tijdens het bakken 
en trekken er niet helemaal in.

SAUS MAKEN
 Verhit 1/4 el olijfolie per persoon in een 
sauspan op middelhoog vuur. Bak de rode 
peper en knoflook 1 – 2 minuten. Verlaag 
het vuur, schenk de tomatenpassata erbij 
en laat 5 minuten zachtjes doorkoken tot een 
dikke saus. Breng op smaak met peper en 
zout. Voeg eventueel water toe voor een iets 
dunnere saus. 
 

tTIP: Verlaag het vuur wanneer het 
paprikapoeder te snel donker kleurt. 

OMELET MAKEN
 Kluts ondertussen in een kom de eieren 
met een scheutje melk en de geraspte 
belegen geitenkaas. Breng op smaak met 
peper en zout. Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en schenk 
het omeletmengsel in de koekenpan. Bak de 
omelet in ongeveer 5 – 8 minuten gaar, vouw 
vervolgens voorzichtig dubbel. Bak nog langer 
wanneer je de omelet donkerder wilt.

sTIP: Houd je van pittig? Voeg dan in stap 
4 de dubbele hoeveelheid rode peper aan de 
saus toe.

SERVEREN
 Verdeel de Turkse zoute pepers en 
de geitenkaasomelet over de borden. 
Serveer met de patatas bravas, de pittige 
tomatensaus en een flinke lepel aïoli en 
garneer met de peterselie.

 
 



 De bataat of zoete aardappel is officieel geen 
aardappel, maar een groente. Hij bevat meer 
vitaminen en mineralen, meer vezels en ook 

meer koolhydraten dan de aardappel.

BATAAT

Gemengde sla f

Verse krulpeterselie fBimi f

Rode cherrytomaten fBataat

KnoflookteenSjalot

Vrije-uitloopei f

Dit kleurrijke gerecht bevat lekker veel verschillende groenten. Bimi is een soort broccoli met 
dunnere stelen en een smaak die een beetje richting asperges neigt. Door cherrytomaten in de 
oven te bereiden, karameliseren de suikers in de tomaten en worden ze zoeter. In combinatie 
met de zoete bataat is dit ook een favoriet bij de allerkleinsten.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Lactosevrij

Glutenvrij

* V

% d

g

Bataat en cherrytomaten uit de oven 
Met bimi-salade en spiegelei 

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).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bataat (g) 300    600    900    1200    1500    1800    
Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Bimi (g) f 40    80    120    160    200    240    
Verse krulpeterselie 
(takjes) 23) f

3    6    9    12    15    18    

Gemengde sla (g) 23) f 30    60    90    120    150    180    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4    6    8    10    12    
Olijfolie* (el)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Zonnebloemolie* (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) 2510 / 600 392 / 94
Vet totaal (g) 23 4
 Waarvan verzadigd (g) 5,1 0,8
Koolhydraten (g) 72 11
 Waarvan suikers (g) 19,1 3,0
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 19 3
Zout (g) 0,7 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, koekenpan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de bataat en cherrytomaten uit de oven.

BATAAT BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Weeg de bataat, was of schil de bataat en 
snijd in dunne repen (frieten). Verdeel de 
bataat over een bakplaat met bakpapier, 
meng met de olijfolie en breng op smaak met 
peper en zout. Bak 20 – 25 minuten in de oven. 
Schep halverwege om.

SNIJDEN
Halveer ondertussen de rode 

cherrytomaten. Snipper de sjalot en pers de 
knoflook of snijd fijn. 

 BIMI STOVEN
 Verhit de helft van de zonnebloemolie 
in een koekenpan met deksel op middelhoog 
vuur en fruit de sjalot 1 – 2 minuten. Leg de 
bimi erbij, voeg 2 el water per persoon toe, 
dek de pan af en stoof in 10 – 12 minuten gaar. 
Breng op smaak met peper en zout.

BATAAT AFMAKEN
 Haal de bataat uit de oven, controleer of 
de bataat gaar is, bak anders nog wat langer. 
Leg er vervolgens de cherrytomaten en 
knoflook tussen, zet terug in de oven en bak 
nog ongeveer 10 – 15 minuten.

SALADE MAKEN, EI BAKKEN
 Hak ondertussen de verse krulpeterselie 
fijn. Meng de gemengde sla in de koekenpan 
vlak voor serveren met de bimi. Verhit de 
overige zonnebloemolie in een andere 
koekenpan op middelhoog vuur en bak 
2 spiegeleieren per persoon. Bestrooi de 
dooier met wat zout.

SERVEREN
 Schep de bataat met tomaat op de 
borden leg de spiegeleieren er voorzichtig op. 
Garneer het ei met de krulpeterselie en schep 
de salade met bimi ernaast.



Dit stukje vlees is extra mals. Het bevat meer 
vet dan kipfilet waardoor het voller van 

smaak en lekker sappig is.

KIPPENDIJ

Feta f

Verse bladpeterselie fSurinaamse rijst

CitroenRode paprika f

Mexicaanse kruidenmixKippendijfilet f

Geschaafde amandelen

Door de paprika te poffen wordt hij intenser van smaak en bovendien een stuk zoeter. Het 
gerecht krijgt een Latijns-Amerikaans tintje door de Mexicaanse kruidenmix die je gebruikt. Met 
jalapeño, gerookte paprika, citroen en zelfs gedroogde cactus haal jij het zonnetje in huis.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Kippendijfilet met gepofte paprika 
Met rijst en feta

GlutenvrijgTotaal: 40-45 min.9



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode paprika (st) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Citroen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kippendijfilet (50 g) f 2    4 6    8 10    12
Mexicaanse kruidenmix 
(el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Surinaamse rijst (g) 85    170 250    335 420    500
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

4    8 12    16 20    24

Feta (g) 7) f 25    50 75    100 125    150
Geschaafde amandelen 
(g) 8) 19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

Groentebouillonblokje* 
(st)  1/6  1/3  1/2  2/3  5/6 1    

Olijfolie* (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3360 / 803 506 / 121
Vet totaal (g) 38 6
 Waarvan verzadigd (g) 9,7 1,5
Koolhydraten (g) 78 12
 Waarvan suikers (g) 10,6 1,6
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 33 5
Zout (g) 2,2 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier, hapjespan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kippendijfilet met gepofte paprika.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng 175 ml water persoon aan de kook 
in een pan met deksel en verkruimel er 
1/6 bouillonblokje per persoon boven. Snijd 
ondertussen de rode paprika in de lengte in 
vieren en verwijder de zaadlijsten. Meng de 
paprika op een bakplaat met bakpapier met 
een 1/2 el olijfolie per persoon, peper en zout. 
Rooster de paprika 20 – 25 minuten t. 

KIP OP SMAAK BRENGEN
Snijd ondertussen de helft van de citroen 

in plakken en pers de overige citroen uit. Meng 
de kippendijfilet  in een kom met 1/2 el olijfolie 
per persoon en 1/4 el Mexicaanse kruidenmix 
per persoon. 
 
tTIP: Rooster je de paprika in een 
combimagnetron? Dan kan het zijn dat de 
garingstijd langer is. Heb je daar geen geduld 
voor? Snijd de paprika dan in kleinere stukken.

 KIP BAKKEN
 Verhit  de overige olijfolie in een 
hapjespan met deksel op middelhoog vuur en 
bak de kip 2 minuten aan elke kant. Haal uit 
de pan. 

KIP GAREN
 Doe de rijst samen met de bouillon,  
2 tl citroensap per persoon en 1/4 el  
kruidenmix in de hapjespan en roer goed 
door. Leg de kip in de rijst, draai het vuur 
middellaag en laat, afgedekt, 20 – 25 minuten 
garen, of tot de rijst beetgaar is tt. Roer de 
rijst regelmatig door. 
 
ttTIP: Hoe snel de rijst de bouillon 
opneemt is sterk afhankelijk van de grootte 
van de pan. Voeg eventueel meer kokend 
water toe als de rijst te snel droog wordt. 

SNIJDEN
 Snijd ondertussen de verse 
bladpeterselie fijn. Verkruimel de feta. 
Verhit een koekenpan, zonder olie, op 
middelhoog vuur en rooster de geschaafde 
amandelen goudbruin. 

SERVEREN
 Serveer de kippendijfilets met de rijst 
en de geroosterde paprika's en garneer met 
de bladpeterselie, de feta, de geschaafde 
amandelen en de citroen.



Platbrood is een snelle en makkelijke pizzabodem. Je belegt deze platbroodpizza's met 
ingrediënten die van zichzelf veel smaak hebben, zoals groene pesto. De buffelmozzarella is 
heerlijk romig. Scheur de mozzarella klein zodat je het goed over de pizza kunt verdelen en 
optimaal kunt genieten van deze lekkere kaas. 

Buffelmozzarella wordt gemaakt van 
buffelmelk. Deze melk is witter dan 

koemelk, wat ervoor zorgt dat de kaas een 
porseleinachtige kleur krijgt.

BUFFELMOZZARELLA

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v
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%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Rucola fBuffelmozzarella f

Champignons fSjalot

Groene pesto fLibanees platbrood 

Platbroodpizza met groene pesto 
Met buffelmozzarella, champignons en rucola



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). 
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3 PIZZA'S BAKKEN
• Breng de pizza's op smaak met peper en zout en bak  

 6 – 9 minuten in de oven tt.
• Meng de rucola met de extra vierge olijfolie, peper en zout.

tTIP: Smeert de pesto niet zo makkelijk? Meng hem dan 
met wat olijfolie.

4 SERVEREN
• Verdeel de platbroodpizza's over de borden en garneer met 

de rucola.

ttTIP: Heb je geen grote oven of bereid je dit gerecht voor 
meer dan 2 personen? Bak dan eerst de helft af en bak de 
andere platbroodpizza's af tijdens het eten.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Champignons (g) f 125    250    375    500    625    750    
Libanees platbrood (st) 1) 2    4    6    8    10    12    
Groene pesto (g) 7) 8) f 50    75    100    125    150    175    
Buffelmozzarella (g) 7) f 60    125    190    250    375    500    
Rucola (g) 23) f 20    40    60    80    100    120    
Olijfolie* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie* (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) 3318 / 793 801 / 192
Vetten (g) 45 11
 Waarvan verzadigd (g) 13,1 3,2
Koolhydraten (g) 70 17
 Waarvan suikers (g) 2,8 0,7
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 24 6
Zout (g) 1,7 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN: Koekenpan  en bakplaat met bakpapier. 
Laten we beginnen met het koken van de platbroodpizza met groene pesto.

1 VOORBEREIDEN
• Verwarm de oven voor op 220 graden.
• Snipper de sjalot.
• Halveer de champignons en snijd de eventuele grotere 

in kwarten. 

2 PIZZA'S BELEGGEN
• Verhit de olijfolie in een koekenpan op hoog vuur en bak de 

champignons en de  sjalot 3 – 5 minuten. Breng op smaak 
met peper en zout.

• Verdeel de Libanese platbroden over een bakplaat met 
bakpapier en besmeer  met de groene pesto t.

• Scheur de buffelmozzarella klein en verdeel met de 
champignons over de platbroden. 



Kabeljauw is een magere vis, bomvol eiwitten en rijk aan mineralen. Het heeft een aangename, 
losse structuur en is bij veel mensen geliefd. Je maakt bij de vis zelf een bieslookmayonaise 
en de aardappeltjes breng je op smaak met een zelfgemaakte knoflookboter. Zo op tafel en 
boordevol smaak!

Zelf mayonaise maken doe je met eigeel, 
mosterd, olie en iets zuurs als citroensap 
of azijn. Gebruik een garde of kies voor de 

staafmixer voor een snelle versie.

MAYONAISE

Supersimpel Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

- g

§

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Mayonaise fKabeljauwfilet zonder 
vel f

Broccoli fKrieltjes

Verse bieslook fKnoflookteen

KABELJAUWFILET MET BIESLOOKMAYONAISE  
Met knoflookkrieltjes en broccoli



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). 
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3 BAKKEN EN MENGEN 
• Dep de kabeljauwfilet droog met keukenpapier en bestrooi 

met peper en zout.
• Verhit de olijfolie in een koekenpan op middelmatig vuur en 

bak de kabeljauw 2 – 3 minuten aan elke kant.
• Meng ondertussen de bieslook door de mayonaise en 

breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN
• Meng de roomboter en de knoflook door de krieltjes t.  
• Serveer de knoflookkrieltjes met de broccoli, de 

kabeljauwfilet en de bieslookmayonaise.

tTIP: Houd je erg van knoflook? Voeg dan de dubbele 
hoeveelheid aan de krieltjes toe. 

1 VOORBEREIDEN
• Zet de krieltjes net onder water in een pan met deksel en 

breng aan de kook. 
• Kook de krieltjes in  15 – 17 minuten gaar, giet af en laat 

zonder deksel uitstomen.
• Kook ondertussen 200 ml water per persoon in een pan 

met deksel voor de broccoli. Verkruimel het bouillonblokje 
boven de pan.

2 SNIJDEN EN KOKEN
• Snijd de bloem van de broccoli in kleine roosjes en de steel 

in blokjes. 
• Kook de broccoli in 6 – 8 minuten gaar, giet af en laat zonder 

deksel uitstomen.
• Pers of snijd ondertussen de knoflook heel fijn en hak de 

bieslook fijn.  

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Krieltjes (g) 200 400 600 800 1000 1200
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Knoflookteen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse bieslook (sprieten) 23) f 5 10 15 20 25 30
Kabeljauwfilet zonder vel 
(120 g) 4) f

1    2 3    4 5    6

Mayonaise (g) 3) 10) 19) 22) f 50    100 150    200 250    300
Groentebouillonblokje* (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Olijfolie* (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) 3485 / 833 586 / 140
Vetten (g) 57 10
 Waarvan verzadigd (g) 10,4 1,7
Koolhydraten (g) 41 7
 Waarvan suikers (g) 3,5 0,6
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 33 6
Zout (g) 1,9 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: 2x pan met deksel en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de  kabeljauwfilet met bieslookmayonaise.



40 min

Eet binnen 5 dagen

8

%

+ Veel handelingen

Vandaag staat er een zomerse variant van stoofvlees op het menu. Het kalfsvlees is al voorgestoofd 
en combineer je met frisse groenten en pistachenoten. Je serveert het in een bakje van bladerdeeg, 
wat het extra feestelijk maakt.

KALFSSTOOF IN BLADERDEEGBAKJE 
MET FRISSE GROENE SALADE

Pistachenoten bevatten in vergelijking met 
andere noten relatief weinig calorieën en 

zitten vol antioxidanten.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

PISTACHENOTEN

Sjalot

Kalfsstoofvlees fVerse dragon f

Radijsjes met loof fGele peen f

Verse kervel fGemengde sla f

Pistachenoten

Bladerdeegbakje f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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SALADE AANMAKEN
 Meng ondertussen in een saladekom 
het radijsloof met de gemengde sla. Pluk 
de blaadjes dragon van de takjes en snijd 
samen met de kervel grof (de kerveltakjes 
snijd je mee). Meng het grootste deel van 
de kervel en alle dragonblaadjes door de 
gemengde sla. Snijd de sjalot zo fijn mogelijk 
(je eet hem rauw). Maak een dressing van de 
rodewijnazijn, de extra vierge olijfolie en de 
sjalot. Breng op smaak met peper en zout 
en meng de dressing vlak voor serveren door 
de salade. 

BLADERDEEGBAKJES VULLEN
  Verdeel het grootste deel van de 
kalfsstoof over de bladerdeegbakjes. De 
overige stoof houd je op laag vuur warm in 
de pan. Zet de bladerdeegbakjes op een 
bakplaat met bakpapier en verwarm de 
bladerdeegbakjes nog 5 – 10 minuten in de 
oven. Hak ondertussen de pistachenoten 
grof. Verwarm een koekenpan op hoog vuur en 
rooster de pistachenootjes tot ze beginnen 
te kleuren.

SERVEREN
 Verdeel de salade over de borden en 
garneer met de pistachenoten. Leg op elk 
bord een bladerdeegbakje met kalfsstoof. 
Schep de overige kalfsstoof ernaast en 
garneer met de overige kervel.

ttTIP: Vind je het lekker wanneer het 
kalfsvlees helemaal uit elkaar valt? Stoof het 
vlees dan nog iets langer en voeg eventueel 
meer water toe. Met een pollepel kun je het 
vlees ook een beetje uit elkaar drukken. 

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden. Schil 

de gele peen met een dunschiller en snijd in 
dunne plakken. Heb je een brede, grote peen, 
snijd dan in halve plakken (of zelfs in vieren). 
Snijd het loof van de radijsjes en maak loof 
schoon. De radijsjes laat je heel t.

tTIP: Zitten er erg grote radijsjes tussen? 
Halveer ze dan.

BAKKEN
Verhit de roomboter in een hapjespan 

op middelhoog vuur en bak de gele peen met 
de radijsjes 5 – 7 minuten. Ze mogen nog een 
beetje knapperig zijn.

 KALFSSTOOF MAKEN
 Voeg de kalfsstoof en 100 ml water per 
persoon toe aan de hapjespan, breng aan de 
kook en laat 15 minuten, afgedekt, zachtjes 
koken. Het kalfsvlees zal een beetje uit elkaar 
vallen tt. Haal de laatste 5 minuten de 
deksel van de pan en verhoog het vuur. Voeg 
eventueel extra water toe wanneer de stoof 
te snel droog wordt, of kook iets langer in 
wanneer hij te nat blijft.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gele peen (g) f 100    200    300    400    500    600    
Radijsjes met loof 
(st) f

7    14    21    28    35    42    

Gemengde sla (g) 23) f 40    60    80    100    120    140    
Verse kervel (takjes) 
23) f

21/2 5    71/2 10    121/2 15    

Verse dragon (takjes) 
23) f

3    6    9    12    15    18    

Kalfsstoofvlees (g) 1) f 150    300    450    600    750    900    
Sjalot (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Bladerdeegbakje 
(st) 1) 7) 13) f

1    2    3    4    5    6    

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

Roomboter* (el) 1    2    3    4 5    6
Rodewijnazijn* (tl) 1    2 3    4 5    6
Extra vierge olijfolie* 
(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) 3054 / 730 532 / 127
Vetten (g) 44 8
 Waarvan verzadigd (g) 19,9 3,5
Koolhydraten (g) 40 7
 Waarvan suikers (g) 9,6 1,7
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 41 7
Zout (g) 0,9 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten 13) Lupine
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Dunschiller, hapjespan met deksel, saladekom en bakplaat met bakpapier. 
Laten we beginnen met het koken van de kalfsstoof in bladerdeegbakje.



Pecannoten Dadelstukjes Pistachenoten Pindakaas 

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 5 – 10 min.2

- Supersimpel De lekkerste repen met dadels en noten maak je helemaal 
zelf. Dadels zijn zachte, zoete steenvruchten die vers of 
gedroogd gegeten worden. Door het drogen worden de 
natuurlijke suikers nog intenser. Deze gezonde snack doet 
het goed bij een kop koffie of als tussendoortje.  

DADEL-NOTENREEP VOOR BIJ DE KOFFIE 
Met pindakaas 



LEKKER 
TOETJE

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

 

DADEL-NOTENREEP VOOR BIJ DE KOFFIE

BENODIGDHEDEN: 
Mixer en ovenschaal met bakpapier.

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Mix de dadelstukjes, 
het grootste deel van de pecannoten en de pistachenoten, de 

pindakaas en de roomboter met een mixer (blender of staafmixer) 
tot een kleverige massa (Geen mixer in huis? t). Hak de overige 
noten grof en roer deze door de kleverige massa.

2 Schep het mengsel in een ovenschaal met bakpapier. Druk 
stevig aan zodat alles tegen elkaar aanplakt (de bodem hoeft 

niet helemaal bedekt te zijn). Bestrooi met snuf grof zout tt.

3 Zet de ovenschaal in de oven en bak 8 - 10 minuten. Zet 
vervolgens in de koelkast zodat de reep kan afkoelen en de 

boter weer hard wordt.

4 Breek de dadel-notenplak in brokken en serveer bij de koffie. 
Bewaar overige brokken in een trommel in de koelkast.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Pistachenoten (g) 8) 19) 22) 25) 60 120
Pecannoten (g) 8) 19) 22) 25) 60 120
Pindakaas (cupje) 5) 22) 2 4
Dadelstukjes (g) 19) 22) 150 300
Roomboter* (el) 2 4
(Grof) zout* naar smaak
*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 1707 / 408 418 / 100
Vetten (g) 29 7
 Waarvan verzadigd (g) 7,1 1,7
Koolhydraten (g) 29 7
 Waarvan suikers (g) 21,7 5,3
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 7 2
Zout (g) 0,1 0,0

 
ALLERGENEN

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

tTIP: Heb je geen blender of staafmixer met 
snijbakje? Hak de dadels en noten dan zo fijn als je 
kunt. Meng met de rest van de ingrediënten en als 
laatst met de koude boter. Probeer een beetje te 
kneden en leg in de ovenschaal. De reep is nu wat 
grover en valt sneller uit elkaar, maar is qua smaak 
net zo lekker! 
 

ttTIP: Het best kun je grof zeezout gebruiken 
om de reep mee te bestrooien. Het gaat erom dat 
je af en toe een korrel zout proeft en met fijn zout 
wordt de hele reep zout.
 
TIP: Heb je nog kruimels over? Strooi ze over je 
yoghurt!



ONTBIJT 1- 

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

  #HelloFresh 
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1
2
3

GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

-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

APPELCRUMBLE MET MUESLI  
Met halfvolle yoghurt

• Witte pitloze druiven
• Perssinaasappelen

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Jonagold appel (st) 2    4    

Gemalen kaneel (zakje)  1/2 1    

Honing (potje) 1    2    

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 100 200

Halfvolle yoghurt (ml) 7) 20) 21) f 250 500

Roomboter* (el)   1/2 1

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en ovenschaal

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1669 / 399 507 / 121
Vetten (g) 10 3
 Waarvan verzadigd (g) 3,8 1,2
Koolhydraten (g) 66 20
 Waarvan suikers (g) 43,8 13,3
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 9 3
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

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

Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 20) Soja 21) Melk/lactose 
22) (Andere) noten 25) Sesam 

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

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

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

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

 APPELCRUMBLE MET 
MUESLI  
Met halfvolle yoghurt 
 
 
GRIEKSE YOGHURT 
MET PASSIEVRUCHT  
Met vijgen en pompoenpitten  
 
 
MEERGRANEN- 
BESCHUIT MET KAAS  
En achterham en radijs  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

MEERGRANENBESCHUIT MET KAAS  
En achterham en radijs

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Griekse yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 250 500

Meergranenvlokken (g) 1) 19) 22) 25) 50 100

Passievrucht (st) 2 4

Vijgenstukjes (g) 25 50

Pompoenpitten (g) 19) 22) 25) 20 40

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1414 / 338 786 / 188
Vetten (g) 17 9
 Waarvan verzadigd (g) 9,3 5,2
Koolhydraten (g) 28 16
 Waarvan suikers (g) 11,6 6,4
Vezels (g) 4 2
Eiwit (g) 12 7
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose  

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

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Meergranenbeschuit (st) 
1) 3) 6) 7) 11) 13)

4 8

Jong belegen kaas (plak) 7) f 2 4

Achterham (plak) 7) 15) f 2 4

Radijs (st) f 6 12

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1013 / 242 1013 / 242
Vetten (g) 14 14
 Waarvan verzadigd (g) 5,6 5,6
Koolhydraten (g) 15 15
 Waarvan suikers (g) 3,9 3,9
Vezels (g) 1 1
Eiwit (g) 15 15
Zout (g) 0,7 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam 13) Lupine 
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 

1 Verdeel de yoghurt over de kommen. 
Roer de meergranenvlokken door 

de yoghurt.

2 Snijd de passievruchten doormidden, 
lepel het vruchtvlees eruit en verdeel 

over de yoghurt. 

3Garneer met de vijgenstukjes 
en pompoenpitten.

GRIEKSE YOGHURT MET PASSIEVRUCHT  
Met vijgen en pompoenpitten

1Beleg per persoon 1 beschuit met de 
jong belegen kaas en 1 beschuit met 

de achterham. 

2 Snijd de radijs in plakken en verdeel 
over de beschuiten.



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 25 - 16 t/m 20 juni

Orzo met garnalen en venkel Langzaam gegaarde kip in bier Portobello met geitenkaas uit de oven Pilav met gestoomde kabeljauw

 Burger met pittige groene peper en piccalilly

Zweedse gehaktballetjes met cranberrysaus

Kruidige couscoussalade met verse geitenkaas

 Indonesische curry-noedelsoep

Pompoen-pindasoep met ei Bietenrisotto met feta en munt

 Casarecce met kipgehakt in roomsaus PREMIUM : Gekonfijte parelhoen met aardappelpuree



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

WEEK 24 | 2018

Wentelteefjes van suikerbollen

Roerei met tomaat 

Supersnelle chocolademousse

Aardbeien met verse munt Yoghurt met blauwe druiven

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Het aardbeienseizoen is 
aangebroken! Volgende week 
vind je deze zomerkoninkjes in 
de Ontbijtbox en je leest er alles 
over in de nieuwe editie van de 
Fresh Times. Mis ze niet!


