
Orzo is een pastasoort maar lijkt meer op 
risotto. Door het te koken krijgt het een 

romige textuur.

ORZO

Provolone flakesf

Garnalen fGedroogde tijm

KnoflookteenUi

OrzoVenkel f

Van oudsher is orzo een pastasoort die gegeten werd door de gladiatoren van het Romeinse 
Rijk. Tegenwoordig wordt het niet alleen veel gebruikt in Italië, maar vind je orzo ook terug in 
de Griekse en Arabische keuken. In dit gerecht gebruik je provolone, waardoor je in Italiaanse 
sferen blijft. Buon appetito!

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen

* L

§

Orzo met garnalen en venkel 
Met provolone

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).  

 

WEEK 25 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) 1/2 1 1½ 2 2½ 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Venkel (st) f 3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Garnalen (g) 2) f 90 180 270 360 450 540
Provolone flakes 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2548 / 609 408 / 98
Vet totaal (g)  20 3
 Waarvan verzadigd (g)  12,6 2,0
Koolhydraten (g)  69 11
 Waarvan suikers (g)  9,7 1,6
Vezels (g)  8 1
Eiwit (g)  34 5
Zout (g)  3,5 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 2) Schaaldieren 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met garnalen en venkel.

GROENTEN SNIJDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui en pers 

of snijd de knoflook fijn. Snijd de venkel in 
kwarten, verwijder de harde kern en snijd 
vervolgens in blokjes van 1 cm. Snijd het 
loof van de venkel fijn en houd apart voor 
de garnering.

GROENTEN BAKKEN
Verhit de roomboter in een pan met 

deksel en fruit de ui en knoflook 2 – 3 minuten 
op middelmatig vuur. Voeg de venkel, de orzo 
en de tijm toe en bak 1 –2 minuten. 

 ORZO BEREIDEN 
 Schenk de bouillon over de orzo en 
kook de orzo, afgedekt, op middelhoog vuur, 
in 10 – 12 minuten droog. Schep regelmatig 
om. Voeg eventueel water toe als de orzo te 
droog wordt. 

tTIP: Orzo kan snel te droog worden, dus 
houd de pan goed in de gaten!

GARNALEN BAKKEN 
 Verhit ondertussen de olijfolie in 
een koekenpan op middelhoog vuur en 
bak de garnalen in 3 – 4 minuten gaar. 
Breng op smaak met peper en zout. Haal 
de garnalen uit de pan en houd warm 
onder aluminiumfolie. 

OP SMAAK BRENGEN
 Schenk het bakvocht van de garnalen bij 
de orzo en roer door. Voeg de provolone toe 
aan de orzo en laat, al roerend, smelten. Breng 
op smaak met peper en zout. 

SERVEREN 
 Verdeel het gerecht over de borden, steek 
de garnalen tussen de orzo en garneer met 
het venkelloof.



Proeven wat de bierbrouwers proeven? Dat 
doe je met dit nét gebrouwen bier. Het flesje 

is constant gekoeld en beschermt tegen licht, 
waardoor het Extra Vers blijft.

HEINEKEN EXTRA VERS

Laurierblad

Kippendij met bot fSpekblokjes f

Prei fUi

Nicola aardappelenKnoflookteen

Rode paprika f

Heineken Extra Vers f

Het bier in dit recept werkt als smaakversterker: de saus en kip smaken er extra hartig door. 
Doordat je de kip op het bot gaart, blijft hij bovendien veel sappiger dan een filet. Ook fijn: voor 
dit gerecht heb je maar één pan nodig.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

LANGZAAM GEGAARDE KIP IN BIER 
Met rode paprika, prei en aardappel

Totaal: 45-50 min.0



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 11/2 2 21/2 3
Prei (g) f 100 200 300 400 500 600
Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Nicola aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Spekblokjes (g)f 25 50 75 100 125 150
Kippendij met bot(160 
g) f

1 2 3 4 5 6

Laurierblad (st) 1 1 2 2 3 3
Heineken Extra Vers 
(ml) 1) f

75 150 225 300 375 450

Rode paprika (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zelf toevoegen*

Roomboter* (el) 1 2 3 4 5 6
Kippenbouillonblokje* 
(st) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2

Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3138 / 750 428 / 102
Vet totaal (g)  35 5
 Waarvan verzadigd (g)  15,2 2,1
Koolhydraten (g)  62 8
 Waarvan suikers (g)  11,3 1,5
Vezels (g)  10 1
Eiwit (g) 37 5
Zout (g) 2,2 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel en schuimspaan.
Laten we beginnen met het koken van de langzaam gegaarde kip in bier.

VOORBEREIDEN
Snipper de ui. Snijd de prei in dunne halve 

ringen. Pers de knoflook of snijd fijn. Schil 
de aardappelen en snijd in parten. Snijd de 
kippendij twee keer diagonaal in tot op het 
bot en bestrooi met peper en zout.

SPEK EN KIP AANBAKKEN
Verhit de roomboter in een hapjespan 

met deksel op middelhoog vuur en bak de 
spekblokjes in 3 – 4 minuten knapperig. 
Schep uit de pan en bewaar apart. Voeg de 
kippendij toe aan de pan en bak één zijde 
van de kippendij in 2 minuten goudbruin en 
draai om.

 GROENTEN MEEBAKKEN
 Voeg de ui, de prei, de knoflook, de 
aardappelen en het laurierblad toe aan de 
hapjespan met de kip en bak nog 3 minuten. 
Blus af met Heineken Extra Vers en voeg 
25 ml water per persoon toe. Verkruimel 
1/4 bouillonblokje per persoon boven de pan. 

STOVEN EN SNIJDEN
 Dek de hapjespan af en laat 30 minuten 
zachtjes koken op middelhoog vuur. Breng 
op smaak met peper en zout. Verwijder 
ondertussen de zaadlijsten van de rode 
paprika en snijd in dunne repen. 

STOOF AFMAKEN
 Voeg de paprika toe aan de hapjespan, 
verhoog het vuur naar middelhoog en kook, 
onafgedekt, nog 5 minuten. Roer regelmatig 
door om aanbakken te voorkomen. Roer 
vervolgens de spekjes door het gerecht.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over diepe borden.

tTIP: Kook je dit gerecht voor kinderen of 
zwangeren? Dan kun je het bier vervangen 
door een zelfde hoeveelheid bouillon.



Je herkent roseval aardappelen aan hun 
ovale vorm en rode kleur. Je hoeft ze niet te 

schillen, wel zo makkelijk. 

ROSEVAL AARDAPPEL

Walnoten

Verse geitenkaas fPortobello f

Verse rozemarijn fRoseval aardappelen

Courgette  fRode ui

De portobello is een uitvergrote versie van de kastanjechampignon en door de forse afmeting 
is hij perfect om te vullen. Dat doe je vandaag met de klassieke combinatie van geitenkaas, 
walnoten en honing. Even in de oven en je hebt een prachtig plaatje.Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

* g

%

PORTOBELLO MET GEITENKAAS UIT DE OVEN 
Met gebakken aardappeltjes en courgette

VeggievTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Roseval aardappelen (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Verse rozemarijn 
(takjes) 23) f

½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Courgette (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Portobello (st) f 1 2 3 4 5 6
Verse geitenkaas 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

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

Zelf toevoegen*
Olijfolie* (el) 1 2 2 3 3 4
Honing* (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Extra vierge olijfolie* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2862 / 684 412 / 99
Vet totaal (g) 32 5
 Waarvan verzadigd (g) 8,3 1,2
Koolhydraten (g) 74 11
 Waarvan suikers (g) 17,7 2,6
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 21 3
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, hapjespan met deksel en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de portobello met geitenkaas uit de oven.

AARDAPPELEN VOORKOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

kook ruim water in een pan met deksel voor 
de aardappelen. Was de aardappelen grondig 
en snijd ze in lange smalle parten. Kook de 
aardappelen 4 – 6 minuten. Giet af en laat 
uitstomen zonder deksel. Dep de aardappelen 
vervolgens droog met een schone theedoek 
of keukenpapier.

SNIJDEN
Ris ondertussen de blaadjes van de takjes 

rozemarijn en snijd fijn. Snijd de rode ui in 
ringen en snijd de courgette in dunne plakken. 

 AARDAPPELEN BAKKEN
 Verhit de helft van de olijfolie in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
met de helft van de rozemarijn, peper en zout, 
afgedekt, 18 – 22 minuten op middelhoog 
vuur. Haal in de laatste 5 minuten de deksel 
van de pan.

GROENTEN IN DE OVEN
 Leg ondertussen de courgette en rode 
ui op een bakplaat met bakpapier. Leg 
de portobello er met de open kant naar 
boven tussen en vul de portobello met de 
geitenkaas. Besprenkel alle groenten met de 
overige olijfolie en de overige rozemarijn en 
breng op smaak met peper en zout. Verdeel 
de honing over de portobello met geitenkaas. 
Bak 15 minuten in de oven. 

WALNOTEN MEEBAKKEN
 Hak ondertussen de walnoten grof. Strooi 
de walnoten na 10 minuten over de bakplaat 
met groenten.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen en 
portobello met ovengroenten over de 
borden. Besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.



Gember is, net als kurkuma, de wortel van 
een plant. Heb je wat gember over? Snijd het 

in dunne plakjes en giet er heet water op voor 
een huisgemaakte gemberthee.

GEMBER

Basmatirijst

KerriepoederVerse gember

Rode peper fSjalot

Rode paprika fKnoflookteen

Kabeljauwfilet  
zonder vel f

Citroen

Spinazie f

Vandaag maak je een eenpansgerecht. Terwijl de rijst aan het garen is, leg je de kabeljauw in 
dezelfde pan. Op deze manier stoomt de vis gaar. Je brengt het geheel op smaak met geurige 
kruiden, gember en een beetje rode peper voor extra pit.Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g

§

PILAV MET GESTOOMDE KABELJAUW 
Met basmatirijst, paprika en spinazie

Calorie-focusLTotaal: 40-45 min.9
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1 – 6 PERSONEN
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

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

 

WEEK 25 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (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
Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode paprika (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Kerriepoeder (el) 9) 10) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Basmatirijst (g) 70 140 210 280 350 420
Spinazie (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Citroen (st) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Kabeljauwfilet zonder 
vel (100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen*
Groentebouillon* (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Roomboter* (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2469 / 560 357 / 85
Vet totaal (g) 22 3
 Waarvan verzadigd (g) 13,1 1,9
Koolhydraten (g) 63 9
 Waarvan suikers (g) 6,1 0,9
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 33 5
Zout (g) 2,5 0,4

ALLERGENEN

4) Vis 9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de pilav met gestoomde kabeljauw.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot. 

Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en 
snijd fijn. Pers de knoflook of snijd fijn en snijd 
de rode paprika in blokjes. Schil de gember 
en snijd fijn.

ROERBAKKEN
Verhit de roomboter in een hapjespan met 

deksel en fruit de sjalot, de rode peper en de 
gember 3 minuten op middelmatig vuur. Voeg 
de knoflook en het kerriepoeder toe en bak 
1 minuut. Zet het vuur hoog, voeg de paprika 
toe en roerbak nog 1 minuut. Weeg 70 g rijst 
per persoon af, voeg toe aan de pan en schep 
goed om.

 RIJST STOMEN
 Schenk de bouillon bij de rijst en breng 
aan de kook. Zet het vuur middellaag, dek de 
pan af en laat de rijst 10 – 12 minuten zachtjes 
koken. Roer regelmatig door om aanbakken 
te voorkomen. 

SNIJDEN
 Scheur of snijd ondertussen de spinazie 
grof en snijd de citroen in partjes.

PILAV AFMAKEN
 Voeg de spinazie in delen toe aan de 
hapjespan en schep goed om met de rijst. Leg 
de kabeljauwfilet op de rijst, breng op smaak 
met peper en zout en dek af. Laat de rijst en de 
vis minuten 8 – 10 minuten zachtjes stomen, 
of tot beide gaar zijn.

SERVEREN
 Verdeel de rijst en de vis over de borden. 
Serveer met de partjes citroen.



Voor deze Britse klassieker worden groenten 
als bloemkool, ui en augurk ingemaakt met 
azijn en smaakmakers als gember, knoflook 

en kurkuma. 

PICCALILLY

Bruine ciabatta

Gemengde sla fGroene peper f

Gedroogde tijm Aardappelpartjes f

Komkommer fTomaat f

Piccalilly f

Half-om-halfburger 
f 

Deze burger geef je extra smaak met piccalilly. Deze saus is niet alleen lekker op een burger, 
maar bijvoorbeeld ook bij een stamppot of stoemp. Als je niet zo van pittig houdt, wees dan 
voorzichtig met de groene peper.Gemakkelijk Quick & Easy

Eet binnen 5 dagen

*

%

Burger met pittige groene peper en piccalilly 
Met aardappelpartjes en salade

FamilybTotaal: 25 min.5

r
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INGREDIËNTEN
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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
Aardappelpartjes (g) f 200    400    600    800    1000 1200
Gedroogde tijm (tl) 1    2    3    4    5    6    
Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Komkommer (st) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Groene peper (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gemengde sla (g) 23) f 50    100 150 200 250 300
Bruine ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Half-om-halfburger 
(100 g) f

1    2    3    4    5    6    

Piccalilly (g) 1) 6) 10) f 25    50    75    100    125    150    
Zelf toevoegen*

Olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Honing* (tl) 1    2    3    4    5    6    
Mosterd* (tl) 2 4 6 8 10 12
Extra vierge olijfolie* (tl) 2 4 6 8 10 12
Roomboter* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3870 / 925 557 / 133 
Vet totaal (g)  43 6
 Waarvan verzadigd (g)  14,3 2,1
Koolhydraten (g)  82 12
 Waarvan suikers (g)  13,3 1,9
Vezels (g)  12 2
Eiwit (g)  39 6
Zout (g)  1,7 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de burger met pittige groene peper en piccalilly.

AARDAPPELEN BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. Bak 

de ciabatta 5 - 7 minuten in de oven. Verdeel 
de aardappelpartjes over een bakplaat met 
bakpapier en meng met de gedroogde tijm en 
de olijfolie. Breng op smaak met peper en zout 
en bak de aardappelpartjes 17 - 22 minuten in 
de oven, of tot ze gaar en krokant zijn. Schep 
halverwege om. 

SNIJDEN
Snijd ondertussen de tomaat en de 

komkommer in dunne plakken. Snijd de 
groene peper in dunne ringen.

 SALADE MAKEN
 Maak in een saladekom een dressing 
van de honing, de mosterd en de extra vierge 
olijfolie en breng op smaak met peper en zout. 
Meng de dressing met de gemengde sla, de 
tomaat en de komkommer. 

BURGER BAKKEN
 Verhit ondertussen de roomboter in een 
koekenpan en bak de burger, samen met 
de groene peper, 3 – 4 minuten per kant op 
middelhoog vuur. Verlaag het vuur en houd de 
burger warm in de pan.

BURGER BOUWEN
 Snijd de ciabatta doormidden en 
smeer de onderkant in met een beetje 
piccalilly. Beleg met een klein beetje salade 
en leg de burger erop. Bestrooi met de 
gebakken pepers en schenk het bakvet over 
de burgerb. 
 
 
bTIP: Eet je dit gerecht met kinderen? 
Serveer dan de groene peper apart, deze is vrij 
sterk van smaak. 

SERVEREN
 Verdeel de burger, de aardappelpartjes 
en de overige salade over de borden en 
serveer met de rest van de piccalilly. 
�

�

�



Wist je dat alle paprika’s eerst groen zijn? 
Afhankelijk van het ras veranderen ze daarna 

van kleur naar oranje, rood, of voor dit 
gerecht, geel.

PAPRIKA

Verse bladpeterselie f

Junami appelGezouten amandelen

Gele paprika fVolkoren couscous

Lente-ui fPruimtomaat f

Verse geitenkaas fLimoen

 Citroenmelisse f

Dit couscousgerecht is supermakkelijk te maken en bovendien erg smaakvol dankzij de 
combinatie van romige geitenkaas en zoete appel. De limoen, citroenmelisse en peterselie 
geven de salade een fris en zomers tintje.Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

-

%

Kruidige couscoussalade met verse geitenkaas 
Met zoete appel en frisse limoen

VeggievTotaal: 25-30 min.6
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  #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
Volkoren couscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Gele paprika (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pruimtomaat (st) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Lente-ui (st) f 2 4 6 8 10 12
Gezouten amandelen 
(g) 5) 8) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Junami appel (st) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Verse bladpeterselie 
(takjes)  23) f

3 6 9 12 15 18

Citroenmelisse 
(takjes)  23) f

1 2 3 4 5 6

Limoen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse geitenkaas 
(g) 7) f

75 150 225 300 375 450

Zelf toevoegen*
Groentebouillon* (ml) 175 350 500 675 850 1000
Extra vierge olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3586 / 857 510 / 122
Vet totaal (g)  44 6
 Waarvan verzadigd (g)  14,7 2,1
Koolhydraten (g)  82 12
 Waarvan suikers (g)  21,0 3,0
Vezels (g)  17 2
Eiwit (g)  29 4
Zout (g)  2,9 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 5) Pinda's 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 22) (Andere) noten 23) Selderij 
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de kruidige couscoussalade met verse geitenkaas.

COUSCOUS BEREIDEN
Bereid de bouillon. Meng de couscous 

met de bouillon in een saladekom en laat, 
afgedekt, 10 minuten staan. 

GROENTEN SNIJDEN
Snijd ondertussen de gele paprika en de 

pruimtomaat klein. Snijd de lente-ui in fijne 
ringen. Hak de gezouten amandelen grof.

APPEL EN KRUIDEN SNIJDEN
 Snijd de appel in kwarten, verwijder 
het klokhuis en snijd de appel klein. Snijd 
zowel de takjes als de blaadjes van de 
bladpeterselie en de citroenmelisse fijn.

SALADE MENGEN
 Voeg de groenten, de appel, de 
lente-ui t en het grootste gedeelte van de 
verse kruiden toe aan de couscous. 
 
 
 
 
tTIP: Vind je de smaak van rauwe lente-ui 
te heftig? Bak deze dan eerst aan met wat 
olie in een koekenpan of serveer de lente-ui 
apart zodat iedereen het naar eigen smaak 
kan toevoegen.

OP SMAAK BRENGEN
 Pers de limoen uit. Voeg de extra vierge 
olijfolie en 2 tl limoensap per persoon toe 
aan de salade en breng op smaak met peper 
en zout. 

SERVEREN
 Verdeel de couscoussalade over de 
borden. Verbrokkel de geitenkaas erover en 
garneer met de gezouten amandelen en de 
overige bladpeterselie en citroenmelisse. 
Serveer met het overige limoensap.



Van tortilla's in Mexico tot naan in India en 
roti in Suriname: platbrood is eenvoudig te 

maken en je komt het in verschillende vormen 
over de hele wereld tegen.

PLATBROOD

Libanees platbrood

Vrije-uitloopei fKerriepoeder

Peen fKnoflookteen

Pompoenblokjes fLente-ui f

Pindakaas

Deze pompoen-pindasoep knalt van je bord af, qua kleur én qua smaak. Pindakaas is een wat 
ongewoon ingrediënt in een soep - het zorgt voor een Indonesisch tintje dat doet denken aan 
satésaus. Lekker met de zoete smaak van de pompoen! Maak de soep af met een gekookt eitje 
en gebruik het platbrood om in de soep te dopen.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

POMPOEN-PINDASOEP MET EI 
Met peen en Libanees platbrood

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).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peen (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Lente-ui (st) f 2 4 6 8 10 12
Pompoenblokjes (g) 
23) f

150 300 450 600 750 900

Kerriepoeder (tl) 9) 10) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Libanees platbrood 
(st) 1) 2 4 6 8 10 12

Pindakaas (kuipje)  
5) 22) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen*
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillonblokje* 
(st) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3443 / 823 405 / 97
Vet totaal (g) 29 3
 Waarvan verzadigd (g) 6,5 0,8
Koolhydraten (g) 110 13
 Waarvan suikers (g) 7,5 0,9
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 25 3
Zout (g) 5,1 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda's  9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, steelpan met deksel, koekenpan en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de pompoen-pindasoep met ei.

VOORBEREIDEN
Kook 400 ml water per persoon voor de 

soep. Pers de knoflook of snijd fijn en snijd de 
peen in plakken. 

LENTE-UI SNIJDEN
Snijd de lente-ui in fijne ringen. Houd van 

het groene gedeelte 1 el per persoon apart 
voor de garnering.

 BAKKEN EN KOKEN
 Verhit de olijfolie in een soeppan met 
deksel en roerbak de knoflook, de peen, de 
pompoenblokjes, het kerriepoeder en de 
overige lente-ui 2 minuten op hoog vuur t. 
Voeg vervolgens 300 ml kokend water per 
persoon toe, verkruimel ¾ bouillonblokje 
per persoon boven de pan en breng afgedekt 
aan de kook. Laat de soep 14 – 16 minuten 
zachtjes koken.

EI KOKEN
 Breng ondertussen het ei aan de kook 
in een steelpan met deksel en kook het 
ei, afgedekt, in 6 – 8 minuten hard. Spoel 
daarna onder koud water. Pel het ei en snijd 
het doormidden.

SOEP PUREREN
 Verwarm ondertussen de Libanese 
platbroden in een droge koekenpan op 
middelhoog vuur, 30 seconden per kant 
tt. Haal de soep van het vuur, voeg de 
pindakaas toe en pureer met een staafmixer. 
Voeg extra kokend water toe als je de soep 
wilt verdunnen. Breng op smaak met peper 
en zout. 

tTIP: Geen liefhebber van rauwe lente-ui? 
Kook bij stap 3 dan alle ui mee in de soep.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de soepkommen, 
leg het ei in de soep en garneer met de 
achtergehouden groene delen van de lente-ui. 
Serveer met de platbroden.

ttTIP: Houd je van knapperig platbrood? 
Besprenkel de platbroden dan met wat olijfolie 
en zout en bak ze in 3 – 4 minuten bruin in een 
oven van 210 graden.



Bieten zijn heel veelzijdig. Geroosterd, 
gekookt of gebakken geven ze smaak én 

kleur aan salades, soepen en vandaag 
dus risotto.

RODE BIET

Veldsla f

Verse munt fFeta f

WalnotenSjalot

Gekookte rode biet fRisottorijst

Boordevol vitaminen en mineralen, een prachtige kleur én een bijzondere smaak. We hebben 
het natuurlijk over bietjes. De zoete, aardse smaak van deze groente gaat perfect samen met 
het zoute en zure van de feta. De munt brengt de frisheid die het gerecht nodig heeft en de 
geroosterde walnoten zorgen voor een lekkere bite.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen Calorie-focus

* g

% L

Bietenrisotto met feta en munt 
Met veldsla en walnoten

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).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) 1    2    3    4    5    6    
Walnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Risottorijst (g) 75    150    225    300    375    450    
Gekookte rode biet 
(g) f

150    300    450    600    750    900    

Feta (g) 7) f 50    100    150    200    250    300    
Verse munt (blaadjes)  
23) f

6    12    18    24    30    36    

Veldsla (g) 23) f 20    40    60    80    100    120    
Zelf toevoegen*

Groentebouillon* (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Roomboter* (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2753 / 658 457 / 109
Vet totaal (g) 32 5
 Waarvan verzadigd (g) 17,1 2,8
Koolhydraten (g) 70 12
 Waarvan suikers (g) 9,2 1,5
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 18 3
Zout (g) 3,4 0,6

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Laat de 
walnoten dan achterwege. Het gerecht bevat 
dan 587 kcal, 25 g vet, 69 g koolhydraten, 6 g 
vezels, 16 g eiwitten en 3,4 g zout.

BENODIGDHEDEN
Kook of hapjespan en grove rasp.
Laten we beginnen met het koken van de bietenrisotto met feta en munt.

WALNOTEN ROOSTEREN
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot 

en hak de walnoten grof. Verhit een kook- 
of hapjespan op hoog vuur en rooster de 
walnoten, zonder olie, tot ze beginnen te 
kleuren. Haal uit de pan en bewaar apart. 

RISOTTO MAKEN
Verhit de roomboter in dezelfde pan en 

fruit de sjalot 1 – 2 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de risottorijst toe en bak al 
roerend 1 minuut. Voeg 1/3 van de bouillon toe 
en laat de rijstkorrels de bouillon langzaam 
opnemen. Roer regelmatig door.

 RISOTTO AFMAKEN
 Voeg zodra de bouillon door de 
risottokorrels is opgenomen weer 1/3 van 
de bouillon toe en herhaal dit met de rest 
van de bouillon. De risotto is gaar zodra de 
korrel van buiten zacht is en nog een lichte 
bite heeft vanbinnen. Dit duurt ongeveer 
20 – 25 minuten. Voeg eventueel extra water 
toe om de rijstkorrel nog verder te garen. 

BIET TOEVOEGEN
 Rasp ondertussen de gekookte biet met 
een grove raspt en kook de laatste 5 minuten 
mee met de risotto. Verkruimel de feta en 
snijd de munt in fijne reepjes.

tTIP: Liever geen rode handen? Doe dan 
boterhamzakjes om je handen tijdens het 
raspen.

FETA MENGEN
 Meng de helft van de feta door de risotto, 
roer door tot de feta gesmolten is en breng op 
smaak met peper en zout.

ttTIP: Door de warmte van de risotto slinkt 
de sla. Wil je liever een bite houden? Verdeel 
de veldsla dan rondom de risotto en meng pas 
tijdens het eten. Je kunt de sla eventueel ook 
extra op smaak brengen met een beetje extra 
vierge olijfolie, peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de veldsla over de borden, 
schep de risotto erop tten garneer met de 
walnoten en de overige feta. Bestrooi met 
de munt en besprenkel eventueel met extra 
vierge olijfolie naar smaak.



De eenvoudige gehaktbal is een 
internationale hit: van Spaanse albondigas 

en Midden-Oosterse kofte tot de Zweedse 
köttbullar die je vandaag op tafel zet.

GEHAKTBALLEN

Gemalen kaneel

Rundergehakt fNootmuskaat

Broccoli fKruimige aardappelen

Verse bladpeterselie fSjalot

Cranberrychutney fKookroom f

Vrije-uitloopei f

In Zweden combineren ze gehaktballen maar wat graag met cranberry's en dat doen we 
ze vandaag na. Je maakt deze friszure saus van een cranberrychutney die goed past bij het 
gekruide gehakt. Eet je dit gerecht met kinderen? Het draaien van de balletjes is ook een leuke 
taak voor hen!

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

ZWEEDSE GEHAKTBALLETJES MET CRANBERRYSAUS 
Met romige puree en broccoli

GlutenvrijgTotaal: 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).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kruimige aardappelen 
(g) 250 500 750 1000 1250 1500

Broccoli (g) f 150 300 450 600 750 900
Sjalot (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Vrije-uitloopei (st) 3) f 1/2 1 11/2 2 2 1/2 3
Nootmuskaat (g) 1 1 1 1 1 1
Rundergehakt (g) f 120 240 360 480 600 720
Gemalen kaneel (tl) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Kookroom (ml) 7) f 50 100 150 200 250 300
Cranberrychutney  
(el) 19) 22) f

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen*
Mosterd* (tl) 1 2 3 4 5 6
Olijfolie* (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3146 / 752 496 / 119
Vet totaal (g)  33 5
 Waarvan verzadigd (g)  14,4 2,3
Koolhydraten (g)  63 10
 Waarvan suikers (g)  14,7 2,3
Vezels (g)  11 2
Eiwit (g)  44 7
Zout (g) 0,6 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Rasp, kom, 2x pan met deksel, aardappelstamper en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Zweedse gehaktballetjes met cranberrysaus.

VOORBEREIDEN
Schil de aardappelen of was ze grondig 

en snijd in grove stukken. Snijd de bloem van 
de broccoli in roosjes en de steel in blokjes. 
Snipper de sjalot zeer fijn en snijd de verse 
bladpeterselie fijn. Rasp de nootmuskaat 
met een fijne rasp (je hoeft niet de hele bol te 
raspen, je gebruikt slechts een snufje).

GEHAKTBALLETJES MAKEN
Splits de eidooier van het eiwit. Het 

eiwit heb je niet nodig. Meng in een kom het 
gehakt met de helft van de sjalot, de kaneel, 
een flinke snuf nootmuskaat (of meer naar 
smaak), de eidooier en het grootste deel 
van de bladpeterselie. Breng op smaak met 
peper en zout. Draai per persoon 4 kleine 
balletjes t.

AARDAPPELPUREE MAKEN
 Zorg dat de aardappelen net onder water 
staan in een pan met deksel, breng afgedekt 
aan de kook en kook de aardappelen in 
12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en stamp 
de aardappelen tot een grove puree. Voeg de 
kookroom en de mosterd toe om het smeuig 
te maken en breng op smaak met peper 
en zout. 

BROCCOLI KOKEN
 Breng ondertussen ruim water aan de 
kook in een andere pan met deksel. Voeg 
een snuf zout en de broccoli toe. Kook de 
broccoli, afgedekt, 4 – 6 minuten. Giet af en 
laat uitstomen zonder deksel. Breng op smaak 
met peper en zout. 
 
 
 
tTIP: Door met natte handen het gehakt tot 
balletjes te draaien plakt het gehakt minder 
aan je handen.

GEHAKTBALLETJES BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
koekenpan met deksel op middelhoog vuur.  
Bak de gehaktballetjes in 2 – 3 minuten 
rondom bruin. Verlaag het vuur naar 
middellaag en bak de gehaktballetjes, 
afgedekt, 4 – 5 minuten, of tot ze gaar zijn. Roer 
in de laatste minuut de cranberrychutney  
en 1/2 el water per persoon door het bakvet van 
de gehaktballetjes en breng op smaak met 
peper en zout tt. 

SERVEREN
 Verdeel de aardappelpuree en 
de broccoli over de borden. Schep de 
gehaktballetjes erbij en schenk de saus over 
de gehaktballetjes en de broccoli. Garneer 
met de resterende bladpeterselie.

ttTIP: Houd je van kaneel? Voeg dan 
tijdens stap 5, 1/2 tl kaneel per persoon aan de 
cranberrysaus toe.



Door een goede currypasta te gebruiken heb je in een mum van tijd een heerlijke Indonesische 
currysoep op tafel staan. Je voegt als laatst verse koriander en pinda's toe, die samen zorgen 
voor een lekkere bite.

Een Indonesische currypasta heet ook wel 
een boemboe. Kruiden, specerijen en vaak 

ook ui en knoflook worden traditioneel 
fijngemalen in een vijzel.

BESENGEK CURRYPASTA

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- V

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Gezouten pinda's

Verse koriander fKokosmelk

KnoflookteenRode peper f

Besengek currypasta fGroentemix f

Verse udonnoedels

INDONESISCHE CURRY-NOEDELSOEP 
Met koriander en pinda's



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 SOEP AFMAKEN 
• Voeg de kokosmelk en de bouillon toe aan de soeppan en 

laat op middelmatig vuur 5 – 7 minuten zachtjes koken.
• Snijd ondertussen de koriander fijn en hak de pinda's grof.
• Voeg in de laatste 3 minuten de udonnoedels toe aan de 

soep t.

tTIP: Snijd de verse udonnoedels in stukjes voordat je ze in 
de soep doet. Dat eet straks een stuk makkelijker! 

4 SERVEREN 
• Serveer de soep in kommen. Garneer met de koriander en 

de pinda's.

1 VOORBEREIDEN
• Bereid de bouillon.
• Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 

peper fijn.
• Pers de knoflook of snijd fijn. 

2 ROERBAKKEN
• Verhit de zonnebloemolie in een soeppan op hoog vuur.
• Fruit de rode peper en de knoflook 1 minuut.
• Voeg de groentemix toe en roerbak 3 minuten.
• Roer de currypasta door de groenten en roerbak nog 

1 minuut. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Rode peper (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Groentemix: kastanjechampignons, 
prei, broccoli & courgette (g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Besengek currypasta (g) 
1) 7) 9) 19) 22) f

50 100 150 200 250 300

Kokosmelk (ml) 26) 150 250 375 500 625 750
Verse koriander (takjes) 23) f 3 6 9 12 15 18
Gezouten pinda's (g) 5) 22) 25) 20 40 60 80 100 120
Verse udonnoedels (g) 1) 100 200 300 400 500 600

Zelf toevoegen*
Groentebouillon* (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Zonnebloemolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3109 / 743 407 / 97
Vetten (g)  53 7
 Waarvan verzadigd (g)  24,3 3,2
Koolhydraten (g)  50 7
 Waarvan suikers (g)  12,3 1,6
Vezels (g)  8 1
Eiwit (g)  18 2
Zout (g)  5,2 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 5) Pinda's 7) Melk/lactose 9) Selderij
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij  25) Sesam 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN: Soeppan. 
Laten we beginnen met het koken van de  Indonesische curry-noedelsoep.



Onze slager heeft het kipgehakt al voor je op smaak gebracht met Italiaanse kruiden, waardoor 
jij dit romige gerecht met spinazie nog sneller op tafel zet. Je gebruikt vandaag casarecce, een 
pastasoort die oorspronkelijk uit Sicilië komt. De vorm van deze pasta houdt de saus goed vast, 
wat resulteert in een smaakvolle combinatie bij elke hap.

Dat je van spinazie sterk wordt is geen 
fabeltje. Deze gezonde bladgroente zorgt 
namelijk voor sterke botten en de opbouw 

van spieren.

SPINAZIE

Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

- 

§

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Kookroom f

PaprikapoederItaliaans gekruid 
kipgehakt f

KnoflookteenUi

CasarecceRode cherrytomaten f

Spinazief

Casarecce met kipgehakt in roomsaus 
Met spinazie en cherrytomaatjes



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 SPINAZIE TOEVOEGEN 
• Scheur de spinazie, eventueel in delen, klein boven de pan 

en roerbak tot de blaadjes geslonken zijn.
• Breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN 
• Verdeel de casarecce en de saus over de borden.

1 VOORBEREIDEN
• Kook 500 ml water per persoon in een pan met deksel.
• Snipper de ui en pers of snijd de knoflook fijn. 
• Halveer de rode cherrytomaten.
• Kook de casarecce, afgedekt, 10 - 12 minuten. Giet daarna 

af en laat zonder deksel uitstomen.

2 BAKKEN
• Verhit ondertussen de olijfolie in een wok of hapjespan 

met deksel.
• Rul het kipgehakt 5 minuten op middelhoog vuur.
• Voeg halverwege de ui en de knoflook toe. 
• Voeg de cherrytomaten, het paprikapoeder en de 

kookroom toe en verwarm 2 minuten. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 4 4
Rode cherrytomaten (g) f 125 250 375 500 625 750
Casarecce (g) 1) 90 180 270 360 450 540
Italiaans gekruid kipgehakt (g) f 100 200 300 400 500 600
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Kookroom (pak) 7) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Spinazie (g) 23) f 100 200 300 400 500 600

Zelf toevoegen*
Olijfolie* (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3105 / 742 441 / 105
Vetten (g)  29 4
 Waarvan verzadigd (g)  10,9 1,5
Koolhydraten (g)  80 11
 Waarvan suikers (g)  8,8 1,3
Vezels (g)  9 1
Eiwit (g)  36 5
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel en wok of hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de casarecce met kipgehakt in roomsaus.



45 min

Eet binnen 5 dagen

9

%

* Gemakkelijk

Vandaag maak je gekonfijte parelhoen met een zelfgemaakte hartige saus. Je gebruikt hiervoor 
dezelfde pan, zo behoud je de smaak van het vlees. Om de saus lekker romig te maken, voeg je crème 
fraîche toe. De hazelnoten zorgen voor een knapperig accent.

GEKONFIJTE PARELHOEN MET AARDAPPELPUREE 
MET IN BOTER GESMOORDE LITTLE GEM EN HAZELNOTEN 

Parelhoen lijkt qua structuur op kalkoen. 
Het heeft een lichte wildsmaak die goed tot 

zijn recht komt door het konfijten.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

PARELHOEN

Gekonfijte 
parelhoenpoot f

Verse dragon fVerse bieslook f

Kruimige aardappelenGeroosterde 
hazelnoten

Little gem fSjalot

Crème fraîche 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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PARELHOEN BAKKEN
 Verhit dezelfde koekenpan als gebruikt 
voor de hazelnoten op middelmatig vuur. 
Voeg de gekonfijte parelhoen toe en bak in 
2 minuten per kant goudbruin. Leg op een 
bakplaat met bakpapier en bak 10 minuten in 
de oven, of totdat hij bruin en krokant is. Zet 
de koekenpan met 1 el bakvet per persoon 
opzij voor later gebruik. De rest van het bakvet 
heb je niet nodig. 

tTIP: De boter mag lichtbruin tot diepbruin 
kleuren, maar let op dat hij niet zwart wordt!

SAUS MAKEN
  Verhit 1/2 el boter per persoon in de 
koekenpan met bakvet van de parelhoen en 
roerbak de sjalot 3 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de witte balsamicoazijn toe en 
verhit totdat hij is verdampt. Zet het vuur laag, 
voeg de crème fraîche, 1 el water per persoon 
en de helft van de bieslook en de dragon toe. 
Breng op smaak met peper en zout door en 
roer goed door. Haal van het vuur. 

SERVEREN
 Snijd de harde uiteinden van de 
little gem. Schenk de saus in diepe borden en 
verdeel er de aardappelpuree over. Leg er de 
parelhoen op en serveer met de gesmoorde 
little gem. Bestrooi met de hazelnoten en de 
overige bieslook en dragon.

HAZELNOTEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng ruim water aan de kook in een pan 
met deksel voor de aardappelen. Hak de 
hazelnoten grof. Verhit 1/4 el boter per persoon 
in een grote koekenpan op middelhoog vuur, 
voeg de hazelnoten toe, bestrooi met zout en 
roerbak 2 – 4 minuten, of tot de boter bruin 
begin te worden t. Haal de hazelnoten en 
een groot deel van de boter uit de pan en 
bewaar apart. 

KOKEN EN SNIJDEN
Schil de aardappelen en snijd in grove 

stukken. Voeg samen met wat zout toe aan 
de pan met deksel en kook, afgedekt, in 
15 – 17 minuten gaar. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen. Snipper ondertussen 
de sjalot en snijd de little gem in de lengte 
doormidden. Laat het harde uiteinde eraan. 
Snijd de blaadjes van de verse dragon en de 
verse bieslook fijn.

 LITTLE GEM SMOREN
 Verhit 3/4 el roomboter per persoon in een 
hapjespan met deksel op hoog vuur. Leg de 
little gem met de snijkant naar beneden in 
de pan, verlaag het vuur naar middelmatig en 
bestrooi met peper en zout. Bak 2 minuten, 
dek af en bak nog 7 – 10 minuten, of tot de 
sla begint te slinken. Stamp ondertussen 
de aardappelen met 3/4 el roomboter per 
persoon, de mosterd, een flinke scheut melk, 
peper en zout tot een fijne puree.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Geroosterde 
hazelnoten 
(g) 8) 19) 22) 25)

10 15 25 30 40 45

Kruimige aardappelen 
(g)

200 400 600 800 1000 1200

Sjalot (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Little gem (krop) f 2 4 6 8 10 12
Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

10 20 30 40 50 60

Verse dragon (takjes) 
23) f

2 4 6 8 10 12

Gekonfijte 
parelhoenpoot (st) f

1 2 3 4 5 6

Crème fraîche 
(bakje) 7) 15) 20) f

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

Zelf toevoegen*
Roomboter* (el) 21/4 41/2 63/4 9 111/4 131/2
Mosterd* (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Melk* scheutje
Witte balsamicoazijn* 
(tl)

1 2 3 4 5 6

Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4117 / 984 608 / 145
Vetten (g)  68 10
 Waarvan verzadigd (g)  34,4 5,1
Koolhydraten (g)  49 7
 Waarvan suikers (g)  10,6 1,6
Vezels (g)  6 1
Eiwit (g) 41 6
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
22) (Andere) noten 23) Selderij  25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, grote koekenpan bakplaat met bakpapier, hapjespan met deksel en aardappelstamper. 
Laten we beginnen met het koken van de gekonfijte parelhoen met aardappelpuree.



DESSE
RT

Citroenmelisse f

Crème fraîche f

Halfvolle melk f

Vrije-uitloopei f

Friese reuze-
suikerbollen 

Gemalen kaneel 

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 15 – 20 min.4

- Supersimpel Wentelteefjes kunnen wat ons betreft altijd. Zin om 
uitgebreid te ontbijten? Daar is dit recept perfect voor! De 
crème fraîche en de citroenmelisse zorgen voor een frisse 
smaak, die deze stevige bollen goed kunnen gebruiken.

WENTELTEEFJES VAN SUIKERBOLLEN 
Met crème fraîche en citroenmelisse



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

 

 

WENTELTEEFJES VAN SUIKERBOLLEN

BENODIGDHEDEN: 
Garde, koekenpan.

1 Snijd en stukje van de bovenkant en de onderkant van 
de Friese reuzebollen af (deze gebruik je niet). Snijd de 

citroenmelisse in reepjes.

2Meng in een ondiep bord de suiker met de kan eel. Klop 
in een ander ondiep bord met een garde de melk met 

het ei. 

3 Verhit de roomboter in een koekenpan op middelhoog 
vuur. Wentel ondertussen de suikerbollen door het 

eimengsel en vervolgens door het suikermengsel. Leg de 
suikerbollen in de pan en bak ongeveer 4 minuten per kant, 
of tot ze stevig beginnen te worden.

4  Verdeel de wentelteefjes over de borden, serveer met 
de crème fraîche en garneer met de citroenmelisse.

tTIP: In dit gerecht snijd je de boven- en onderkant van 
de bol zodat deze de melk kan opnemen. De overige stukjes 
gebruik je in dit recept niet, maar je kunt ze uiteraard ook los 
meewentelen en bakken.

INGREDIËNTEN 2P 4P
Friese reuze-suikerbollen  
(st) 1) 3) 7) 13) 20) 22) 25) 

2 4

Citroenmelisse (blaadjes) 23) f 6 12
Gemalen kaneel (tl) 3 6
Halfvolle melk (ml) 7) 15) 20) f 125 250
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2
Crème fraîche (el) 7) 15) 20) f 4 8

Zelf toevoegen*
Kristalsuiker* (el) 3 6
Roomboter* (el) 1 2
 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2469 / 590 983 / 235
Vetten (g) 24 10
 Waarvan verzadigd (g) 14,4 5,7
Koolhydraten (g) 78 31
 Waarvan suikers (g) 51,9 20,7
Vezels (g) 1 0
Eiwit (g) 13 5
Zout (g) 0,9 0,4

 
ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 13) Lupine 
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20) Soja 22) Noten 
23) Selderij 25) Sesam 



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

ROEREI MET TOMAAT   
Met een rozenbroodje 

• Perssinaasappelen

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Melk 7) 15) 20) f scheutje

Pruimtomaat (st) f 1 2

Verse bladpeterselie (takjes) 23) f 3 6
Bruin rozenbroodje  
(st)  1) 17) 20) 21) 22) 25) 27) 2 4

Zelf toevoegen*

Olijfolie* (el) 1 1

Peper & zout* Naar smaak

fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1686 / 403 641 / 153
Vetten (g) 16 6
 Waarvan verzadigd (g) 4,3 1,6
Koolhydraten (g) 43 16
 Waarvan suikers (g) 2,8 1,1
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 20 8
Zout (g) 1,2 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose   

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren 20) Soja 
21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine

1 Verwarm de oven voor op 180 graden. 

2 Kluts in een kom de eieren met een scheutje melk, peper en zout. Snijd de 
tomaat in blokjes en hak of snijd de peterselie fijn. Voeg de tomaat en peterselie 

toe aan het eimengsel.

3 Bak de broodjes 8 – 10 minuten in de oven. 

4 Verhit ondertussen een koekenpan op middelhoog vuur. Voeg het eimengsel toe 
aan de pan en roerbak 2 – 3 minuten,  of totdat het ei gestold is.

5 Verdeel het roerei over de borden en serveer met het broodje.

 ROEREI MET TOMAAT   
Met een rozenbroodje   
 
 
 
AARDBEIEN MET 
VERSE MUNT   
Met yoghurt en muesli  
 
 
YOGHURT MET 
BLAUWE DRUIVEN 
Met notenmix  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

YOGHURT MET BLAUWE DRUIVEN   
Met notenmix

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Magere yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 500 1000

Aardbeien (g) f 200 400

Verse munt (blaadjes) 23) f 10 20

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 90 180

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1205 / 288 304 / 73
Vetten (g) 4 1
 Waarvan verzadigd (g) 0,8 0,2
Koolhydraten (g) 43 11
 Waarvan suikers (g) 26,5 6,7
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 15 4
Zout (g) 0,3 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten 12) Sulfiet 
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja  
22) (Andere) noten 23) Selderij 25) Sesam

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Blauwe druiven (g) f 250 500

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

Notenmix (g)8) 19) 22) 25) 100 200

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1619 / 387 540 / 129
Vetten (g) 10 3
 Waarvan verzadigd (g) 4,2 1,4
Koolhydraten (g) 60 20
 Waarvan suikers (g) 41,2 13,7
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 11 4
Zout (g) 0,3 0,1

ALLERGENEN

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

1 Schenk de yoghurt in de 
ontbijtkommen. Snijd de aardbeien in 

parten en de verse muntblaadjes fijn.

2 Roer de helft van de aardbeien en 
munt door de yoghurt. Verdeel de 

muesli erover en garneer met de overige 
aardbeien en munt. 

AARDBEIEN MET VERSE MUNT   
Met yoghurt en muesli

1Halveer de druiven en verdeel de 
druiven en Bulgaarse yoghurt over 

de kommen. 

2Garneer met de notenmix.



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 26 - 23 t/m 27 juni

Visstoof met kokosmelk en limoen Fettuccine met chipolataworstjes Portobello-burger met gebakken ei Noedels met warmgerookte makreel

 Siciliaanse orzo met kipgehakt en rozijnen

Brandt & Levie varkensworst met patatas bravas

Krieltjessalade met geitenkaas en ei

 Knapperige quesadilla met cheddar

Parelcouscous met krokante kikkererwten Italiaanse minestronesoep

 Warme aardappelsalade met gerookte forel PREMIUM : Kip met notenkorst



NOG MEER GENIETEN MET HELLOFRESH 
Een lekker dessert, een goed ontbijt of een box vol vers fruit
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Mini-trifle met vanillemuffin

Speltwafels met avocado

Boeren-vanillekwark met koekjesbodem

Volkoren ricottapannenkoekjes Halfvolle yoghurt met peer

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

SUPERSNEL, SUPERLEKKER!
Heb jij ze al geproefd, onze nieuwe kant-en-klaar desserts? Ontvang de 

lekkerste ingrediënten en voeg ze samen voor een heerlijk dessert in 
slechts een paar seconden. Bestel volgende week boeren-vanillekwark 

met koekjesbodem en verse rode bessen.


