
De witte albacore tonijn van Fish Tales wordt 
voor de kust van San Diego met hengel 

en lijn gevangen, de meest duurzame en 
milieuvriendelijke vangstmethode die er is. 

TONIJN

Kappertjes f

Spinazie fAppel

Rode uiOpperdoezer ronde 
aardappelen

Tonijn in olijfolieVenkel f

Opperdoezer ronde zijn vastkokende aardappelen die uitsluitend rondom het dorp Opperdoes 
worden verbouwd. Deze aardappels hebben een dunne schil, waardoor het rooien voor een 
groot deel met de hand moet worden gedaan. Door hun milde smaak doen ze het goed in deze 
salade met verder vrij uitgesproken smaken, zoals kappertjes, appel en gebakken venkel.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen Lactosevrij

* L

% d

SALADE MET TONIJN EN OPPERDOEZER RONDE 
Met gebakken venkel, appel en kappertjes

FamilybTotaal: 25-30 min.6

Glutenvrijg



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 33 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Opperdoezer ronde 
aardappelen (g) 200    400    600    800    1000    1200    

Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Venkel (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tonijn in olijfolie (blik) 
4) 1    2    3    4    5    6    

Appel (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Spinazie (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Kappertjes (g) f 10    20    30    40    50    60    

*Zelf toevoegen
Witte balsamicoazijn* 
(tl) 2    4    6    8    10    12    

Extra vierge 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) 2105 / 503 331 / 79 
Vet totaal (g)  17 3
 Waarvan verzadigd (g)  2,9 0,5
Koolhydraten (g)  56 9
 Waarvan suikers (g)  14,8 2,3
Vezels (g)  12 2
Eiwit (g)  25 4
Zout (g)  1,3 0,2

ALLERGENEN

4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de salade met tonijn en opperdoezer ronde.

AARDAPPELEN BEREIDEN
Was de aardappelen grondig en 

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

SNIJDEN EN UITLEKKEN
Snijd ondertussen de rode ui in halve 

ringen t. Halveer de venkel, snijd in kwarten 
en verwijder de harde kern. Snijd de venkel 
in kleine blokjes van ongeveer 1 cm. Laat de 
tonijn uitlekken en bewaar de olie apart.  
 
tTIP: Wil je de salade meer pit geven? Houd 
dan de helft van de rode ui apart, snipper fijn 
en voeg rauw aan de salade toe.

 BAKKEN
 Verhit per persoon 1/2 el olie van de 
tonijn in een wok of hapjespan met deksel 
en bak hierin de rode ui en venkel, afgedekt, 
8 – 9 minuten op middelhoog vuur. 

DRESSING MAKEN
 Maak ondertussen een dressing van de 
witte balsamicoazijn en de extra vierge olijfolie 
en breng op smaak met peper en zout. Snijd 
de appel in kwarten, verwijder het klokhuis 
en snijd de appel in blokjes. Scheur de 
spinazie klein. 

MENGEN
 Voeg de helft van de spinazie toe aan de 
wok of hapjespan en laat al roerend slinken. 
Meng in een saladekom de gebakken venkel 
met de overige rauwe spinazie, appel, 
kappertjes, aardappelen en tonijn. 

SERVEREN
 Roer de dressing door de salade 
en verdeel het gerecht over de borden. 
Besprenkel naar smaak met de overgebleven 
olijfolie van de tonijn.

 

GTIP: Een keer variëren? Dit gerecht is ook 
erg lekker met gerookte makreel (op olie) in 
plaats van tonijn.



Rauwe knoflook geeft een intense en scherpe 
knoflooksmaak aan je dressing. Voor een 

andere beleving pof je de hele knoflookbol in 
de oven of onder de grill. Hierdoor worden de 

teentjes zacht en zoet.

KNOFLOOK

Raddichio & ijsbergsla
 f

Kipgyros fMayonaise f

KnoflookteenVastkokende 
aardappelen

Verse bieslook fMini-romatomaten f

Deze twist op de kapsalon - een lunchschotel die zijn naam te danken heeft aan de kapper die 
het altijd bestelde bij een Rotterdamse shoarmazaak - is wat minder vet dan het origineel. In 
plaats van bijvoorbeeld de knoflooksaus maak je zelf een dressing met karnemelk. Heb je dit 
niet in huis? Met onze tip maak je alsnog een lekkere dressing.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

KAPSALON MET KIPGYROS 
Met zelfgemaakte ovenfriet, sla en tomaatjes

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
Vastkokende 
aardappelen (g) 250    500    750    1000    1250    1500    

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mini-romatomaten 
(g) f

100    150    200    250    300    350    

Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

5    10    15    20    25    30    

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

40    75    100    140    175    200    

Kipgyros (g) f 110    220    330    440    550    660    
Raddichio & ijsbergsla 
(g) 23) f

100    150    200    250    300    350    

*Zelf toevoegen
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Karnemelk* (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) 3372 / 806 578 / 138 
Vet totaal (g)  51 9
 Waarvan verzadigd (g)  7,6 1,3
Koolhydraten (g)  54 9
 Waarvan suikers (g)  7,6 1,3
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  29 5
Zout (g)  0,7 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, saladekom, kleine kom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kapsalon met kipgyros.

OVENFRIET MAKEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. Schil 

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

SNIJDEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd 

fijn. Halveer de mini-romatomaten en snijd of 
knip de bieslook fijn.

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

KIPGYROS BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
kipgyros in 5 – 7 minuten gaar.

tTIP: Je kunt de karnemelk eventueel 
Vervangen door yoghurt of melk. De dressing 
kan dan wel wat dikker of dunner worden, 
maar de smaak past wel goed bij het gerecht. 
Ook niet in huis? Je kunt ook alleen mayonaise 
gebruiken, wij hebben voor een mix gekozen 
om deze kapsalon-variant iets minder vet te 
maken.

SALADE MENGEN
 Meng ondertussen in de saladekom de 
radicchio & ijbergsla en de romatomaten 
met de dressing. 

SERVEREN
 Bij kapsalon hoor je alles bovenop elkaar 
te stapelen: verdeel de frieten over het bord. 
Leg de salade erop en verdeel de kipgyros 
daarover. Schep de knoflookmayonaise 
erbovenop. Wil je de frieten liever krokant 
houden? Leg de salade en de kipgyros 
dan naast de friet. Serveer met de 
knoflookmayonaise tt. 
 

ttTIP: Heb je sambal in huis? Dit is ook erg 
lekker bij kapsalon.



Dit is de meest gegeten kaas in Italië. Hij 
wordt vaak gemaakt van koemelk, maar 

de meest romige, smaakvolle variant 
is buffelmozzarella.

MOZZARELLA 

Libanees platbrood

PaprikapoederTomatenpassata

Courgette fKnoflookteen 

Buffelmozzarella fGele paprika f

Gedroogde oregano

Belegen kaas f

Platbrood is een snelle en makkelijke pizzabodem. Dit brood kom je in verschillende vormen 
over de hele wereld tegen. Van tortilla's in Mexico tot naan in India en roti in Suriname. Je belegt 
de platbroodpizza vandaag rijkelijk met tomatensaus en frisse, zomerse groenten, eens wat 
anders dan een pizza salami!

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

-

%

Italiaanse platbroodpizza's met buffelmozzarella 
Met courgette en gele paprika 

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
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gele paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Buffelmozzarella 
(g) 7) f

65 125 190 250 315 380

Tomatenpassata (ml) 100 200 300 400 500 600
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Libanees platbrood 
(st) 1) 2 4 6 8 10 12

Belegen kaas (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6

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

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3033 / 725 560 / 134
Vet totaal (g)  29 5
 Waarvan verzadigd (g)  27,1 5,0
Koolhydraten (g)  85 16
 Waarvan suikers (g)  15,8 2,9
Vezels (g)  8 1
Eiwit (g)  29 5
Zout (g)  1,7 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, kom en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de Italiaanse platbroodpizza's met buffelmozzarella.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers 

de knoflook of snijd fijn. 

SNIJDEN EN SCHEUREN
Snijd de courgette in dunne plakken en 

de gele paprika in smalle repen. Scheur de 
buffelmozzarella klein.

 COURGETTE BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een koekenpan op 
hoog vuur en bak de courgette 3 – 4 minuten.

PIZZA'S BELEGGEN
 Meng ondertussen de passata met de 
knoflook en het paprikapoeder in een kom 
en breng op smaak met peper en zout. Smeer 
de platbroden in met de tomatensaus. 
Verdeel de courgette, de paprika en bestrooi 
met de gedroogde oregano en geraspte 
belegen kaas.

PIZZA'S BAKKEN
 Bak de platbroodpizza's op een bakplaat 
met bakpapier ongeveer  7 – 8 minuten in de 
ovent. Verdeel, meteen nadat de pizza uit de 
oven komt, de buffelmozzarella erover en laat 
even smeltentt.

tTIP: Passen niet alle pizza’s tegelijk in de 
oven? Beleg de volgende platbroden dan pas 
als de andere in de oven staan, zo voorkom je 
dat de bodem vochtig wordt.

SERVEREN
 Verdeel de pizza's over de borden 
en besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.

ttTIP: Vind je het lekker wanneer de 
buffelmozzarella helemaal gesmolten 
is? Verdeel dan halverwege de baktijd de 
buffelmozzarella over de pizza en zet hem 
weer terug in de oven.



Volle yoghurt f

Vastkokende 
aardappelen

Bospeen f

Verse bieslook fSchelvisfilet zonder 
vel f

Schelvis is een witvis die behoort tot de familie van de kabeljauwachtigen. De smaak is mild 
en zacht en past goed bij de klassieke combinatie van bieslook en volle zuivel. Tip: De oventijd 
van de aardappelen en bospeen kan langer zijn als je een combimagnetron of elektrische oven 
gebruikt. Prik even met een vork om te testen of de groente gaar is, als dit gemakkelijk gaat is 
het klaar.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij

* L

§ g

SCHELVISFILET MET BIESLOOKSAUS 
Met gebakken aardappeltjes en bospeen

FamilybTotaal: 35-40 min.8

Bieslook kun je heel goed in een pot in de 
tuin of op de vensterbank kweken. Knip af 
wat je nodig hebt, voor je het weet is het 

weer aangegroeid.

BIESLOOK 



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
Bospeen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Vastkokende 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

5 10 15 20 25 30

Volle yoghurt 
(el) 7) 19) 22) f

2 4 6 8 10 12

Schelvisfilet zonder vel 
(120 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

*Zelf toevoegen
Olijfolie* (el) 11/2 21/2 3    31/2 4    41/2
Mosterd* (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
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) 2443 / 584 377 / 90 
Vet totaal (g)  25 4
 Waarvan verzadigd (g)  7,7 1,2
Koolhydraten (g)  55 8
 Waarvan suikers (g)  11,9 1,8
Vezels (g)  10 2
Eiwit (g)  30 5
Zout (g)  0,5 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier, kleine kom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de schelvisfilet met bieslooksaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven op 220 graden. Breng 

ruim water aan de kook in een pan met deksel 
voor de aardappelen en bospeen. Weeg 200 g 
bospeen per persoon af. Snijd de bospeen in 
de lengte in kwarten. Schil de aardappelen of 
was ze grondig en snijd in lange, smalle parten.

KOKEN
Kook de bospeen en aardappelen samen 

10 minuten in de pan met deksel. Giet daarna 
af en laat zonder deksel uitstomen.

 IN DE OVEN
 Verdeel de bospeen en aardappelen over 
een bakplaat met bakpapier, dep ze droog met 
keukenpapier en besprenkel met de olijfolie. 
Bak 15 – 25  minuten in de oven. Breng op 
smaak met peper en zout.

BIESLOOKSAUS MAKEN
 Snijd of knip ondertussen de verse 
bieslook fijn. Meng in een kleine kom de volle 
yoghurt, de mosterd en de bieslook. Breng op 
smaak met peper en zout.

VIS BAKKEN
 Dep tegen het einde van de oventijd 
de schelvisfilet droog met keukenpapier. 
Smelt de roomboter in een koekenpan en 
bak de schelvisfilet 2 – 3 minuten per kant 
op middelhoog vuur. Haal de vis uit de 
koekenpan en roer de bieslooksaus door het 
bakvet in de pan.

SERVEREN
 Verdeel de bospeen en aardappelen over 
de borden, leg de schelvisfilet erop en serveer 
met de bieslooksaus.



Ricotta is Italiaans voor 'dubbel gekookt'. 
Deze zachte kaas is gemaakt van de wei 

die overblijft na het maken van harde 
kazen, zoals Parmezaanse kaas, die daarna 

opnieuw gekookt wordt.

RICOTTA

Gnocchi

Rundermerguezworst 
f

Citroen 

Courgette fKnoflookteen

Krulpeterselie fMini-romatomaten f

Ricotta f

Karwijzaad

In Rome wordt traditioneel op donderdag gnocchi gegeten in voorbereiding op vrijdag, dan eet 
je namelijk een lichte maaltijd met vis. Wij vinden elke dag van de week heel geschikt voor deze 
vullende deegkussentjes. Je kookt gnocchi meestal, maar in dit recept bak je ze waardoor ze 
een krokant korstje krijgen en vanbinnen zacht en luchtig blijven.

Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen

* b

§

Zomerse gnocchi met merguezworst  
Met citroen-ricottasaus, courgette en mini-romatomaten

Quick & EasyrTotaal: 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
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mini-romatomaten 
(g) f

60    125    180    250    350    450    

Krulpeterselie 
(takjes) 23) f

2    4    6    8    10    12    

Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Rundermerguezworst 
(100 g) f

1    2    3    4    5    6    

Gnocchi (g) 1) 250    500    750    1000    1250    1500    
Karwijzaad (tl) 1    2    3    4    5    6    
Ricotta (g) 7) f 40    80    120    160    200    240    

*Zelf toevoegen
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) 3757 / 898 569 / 136 
Vet totaal (g)  30 5
 Waarvan verzadigd (g)  10,2 1,5
Koolhydraten (g)  109 17
 Waarvan suikers (g)  14,4 2,2
Vezels (g)  5 1
Eiwit (g)  43 7
Zout (g)  2,1 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Rasp, hapjespan met deksel, koekenpan en kom.
Laten we beginnen met het koken van de zomerse gnocchi met merguezworstjes.

VOORBEREIDEN
Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de 

courgette in de lengte doormidden en snijd 
vervolgens in halve plakken. Halveer de  
mini-romatomaten en snijd de krulpeterselie 
fijn. Rasp de schil van de citroen en pers de 
citroen uit.

MERGUEZWORST BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in 

een hapjespan met deksel en bak de 
merquezworst 2 – 3 minuten rondom bruin op 
hoog vuur. Zet het vuur middelmatig, voeg de 
knoflook en courgette toe en bak, afgedekt, 
7 – 10 minuten, of tot de merguezworst gaar 
is. Roer regelmatig. 

 GNOCCHI BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een koekenpan op middelhoog vuur en voeg 
de gnocchi toe. Roer door zodat alle gnocchi 
een laagje olie heeft. Bak de gnocchi met het 
karwijzaad 6 – 8 minuten, of tot de gnocchi 
lichtbruin kleurt.

RICOTTASAUS MAKEN
 Meng ondertussen 1 tl citroensap per 
persoon met de peterselie en de ricotta in een 
kom. Breng op smaak met peper en zout. 

OP SMAAK BRENGEN
 Haal de merguezworst uit de hapjespan 
en voeg de citroen-ricottasaus en tomaten 
toe. Roer goed door en breng op smaak met 
peper en zout. Schep vervolgens voorzichtig 
de gebakken gnocchi erdoor. 

 

tTIP: Citroen over? Vul een kan met water 
en voeg wat citroenschijfjes toe voor een extra 
zomers gevoel aan tafel.

SERVEREN
 Verdeel de gnocchi over de borden en 
serveer met de merquezworst. Garneer 
naar smaak met citroenrasp en het 
overige citroensap.

tTIP: Wil je zachtere gnocchi? Kook de 
gnocchi dan eerst in een pan met water tot ze 
boven komen drijven en bak ze daarna 2 – 3 
minuten mee met de knoflook en courgette.



 Heb je een zonnig plekje op de vensterbank 
of je balkon? Een cherrytomatenplant voelt 

zich daar helemaal thuis - zo teel je heel 
eenvoudig je eigen tomaten.

CHERRYTOMAAT

Grana padano, geraspt 
f

Gedroogde oreganoPompoenpitten

Turkse rode peper fKnoflookteen

LinguineRode cherrytomaten f

Rucola f

Linguine lijkt op spaghetti, maar is iets breder en platter. Wil je jouw pasta koken zoals de 
Italianen dat doen, dan kook je hem 'al dente', zo houd hij nog een lekkere bite. De enige manier 
om erachter te komen of jouw pasta dat is? Proeven! Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Calorie-focus

* V

% L

Linguine met cherrytomaten uit de oven 
Met grana padano en pompoenpitten

FamilybTotaal: 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) 1    2    2    3    4    4    
Turkse rode peper 
(st) f

1    2    3    4    5    6    

Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Linguine (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Pompoenpitten 
(g) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Gedroogde oregano (tl) 1    2    3    4    5    6    
Grana padano, geraspt 
(g) 3) 7) f

40    75    100    125    150    175    

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

*Zelf toevoegen
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Olijfolie* (el) 1 2 2 3 3 4
Extra vierge olijfolie* 
(el) naar smaak

Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2925 / 699 524 / 125 
Vet totaal (g)  29 5
 Waarvan verzadigd (g)  9,9 1,8
Koolhydraten (g)  85 15
 Waarvan suikers (g)  12,3 2,2
Vezels (g)  8 1
Eiwit (g)  29 5
Zout (g)  0,7 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 23) Selderij 25) Sesam

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik dan 70 g 
linguine en 25 g grana padano per persoon. Het gerecht 
bevat dan 582 kcal, 26 g vet, 68 g koolhydraten, 7 g 
vezels, 22 g eiwitten en 0,5 g zout. 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, ovenschaal, koekenpan en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de linguine met cherrytomaten uit de oven.

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

kook ruim water in een pan met deksel voor 
de linguine. Pers de knoflook of snijd fijn. 
Verwijder de zaadlijsten van de Turkse rode 
peper en snijd in ringen.

CHERRYTOMATEN MENGEN
Leg de cherrytomaten in een ovenschaal, 

besprenkel met de zwarte balsamicoazijn, 
de helft van de olijfolie en breng op smaak 
met peper en zout. Bak de cherrytomaten 
13 – 15 minuten in de oven.

 LINGUINE KOKEN
 Kook ondertussen de linguine, afgedekt, 
8 – 10 minuten in de pan met deksel. Giet 
daarna af, bewaar een klein beetje kookvocht 
en laat zonder deksel uitstomen.

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

LINGUINE MENGEN
 Verhit de overige olijfolie op middellaag 
vuur in een wok of hapjespan. Bak de 
knoflook, de Turkse rode peper en de 
oregano 6 – 8 minuten. Voeg de linguine, de 
helft van de grana padano en 2 el kookvocht 
van de linguine per persoon toe, roer goed 
door. Breng op smaak met peper en zout en 
verhit nog 1 – 2 minuten.

SERVEREN
 Verdeel de rucola over de borden 
en schep de linguine erop. Verdeel de 
cherrytomaten over de linguine, garneer met 
de pompoenpitten en overige grana padano 
en besprenkel naar smaak met extra vierge 
olijfolie t. 

�

tTIP: In de ovenschaal van de tomaten blijft 
balsamico en olijfolie achter, dit is lekker om 
door de pasta te mengen.



Je kunt limoenrasp of het friszure sap heel 
goed gebruiken om smaken in een gerecht 

naar boven te halen. Het versterkt de 
smaken, net zoals een snufje zout dat doet in 

zoete gerechten.

LIMOEN

Groentemix met 
snijbonen f

UiVerse gember

Rode peper fKnoflookteen

LimoenBosui f

Gezouten pinda's 

NoedelsVrije-uitloopei f

Sojasaus

In Azië is de wok een favoriet item in de keuken. Door de hoge temperatuur is een wokgerecht 
niet alleen snel klaar, door de korte kooktijd blijven ook alle vitaminen goed behouden. Snel 
en gezond dus! Nu is een eitje niks verrassends in een Aziatisch gerecht, maar heb je het ook al 
eens met roerei geprobeerd?

Gemakkelijk

Veggie

Eet binnen 5 dagen

*

V

%

AZIATISCHE NOEDELS MET ROEREI EN PINDA'S 
Met bosui en limoen

Totaal: 20-25 min.5
Lactosevrijd



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) 1    2 3 4 5 6
Ui (st) 1/4 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2
Rode peper (st) f 1/3 2/3 1    11/3 12/3 2
Bosui (st) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Limoen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse gember (cm) 1    2 3 4 5 6
Groentemix met 
snijbonen (g) 23) f

200    400 600 800 1000 1200

Sojasaus (ml) 1) 6) 10    20 30 40 50 60
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4 6 8 10 12
Noedels (g) 1) 65    130    200    265    330    400    
Gezouten pinda's 
(g) 5) 22) 25) 20    40 60 80 100 120

*Zelf toevoegen
Zonnebloemolie* (el) 1 2 2 3 3 4
Ketjap* (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) 3067 / 747 482 / 117 
Vet totaal (g)  33 5
 Waarvan verzadigd (g)  6,5 1,0
Koolhydraten (g)  75 12
 Waarvan suikers (g)  10,3 1,6
Vezels (g)  11 2
Eiwit (g)  31 5
Zout (g)  3,9 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda's 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, fijne rasp, wok of hapjespan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Aziatische noedels met roerei en pinda's.

VOORBEREIDEN
Breng ruim water aan de kook in een pan 

met deksel voor de noedels. Pers de knoflook 
of snijd fijn en snipper de ui. Verwijder de 
zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 
peper fijnt. Snijd de bosui in fijne ringen. 
Rasp de schil van de limoen met een fijne rasp 
en snijd de limoen in parten. Schil de gember 
en rasp of snijd fijn. 

SMAAKMAKERS BAKKEN
Verhit de helft van de zonnebloemolie in 

een wok of hapjespan en bak de knoflook, 
rode peper, ui, gember en limoenrasp al 
roerend 3 – 4 minuten op hoog vuur. 

 GROENTEN ROERBAKKEN
 Voeg de groentemix en de helft van de 
bosui toe en roerbak nog 4 – 5 minuten op 
middelhoog vuur. Voeg de sojasaus, ketjap, 
en 2 el water per persoon toe, en roerbak nog 
2 – 3 minuten. 

NOEDELS TOEVOEGEN
 Weeg ondertussen de noedels af en 
kook de noedels, afgedekt, 3 – 4 minuten in 
de pan met deksel. Giet daarna af en voeg de 
noedels toe aan de wok of hapjespan. Verhit 
nog 1 minuut op hoog vuur. Breng op smaak 
met peper.

ROEREI MAKEN
 Verhit ondertussen de overige 
zonnebloemolie in een koekenpan. Voeg 
de eieren en de overige bosui toe en bak 
al roerend tot het ei gestold maar nog wel 
smeuïg is. Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden. 
Serveer met het roerei en garneer met de 
pinda's en de limoenpartjes.

sTIP: Houd je niet zo van pittig eten? Laat
de rode peper dan weg uit dit recept. Juist wel 
een liefhebber? Voeg dan 1/2 tl sambal per 
persoon of wat overgebleven rode peper aan 
het roerei toe voor extra pit.



Zoals de naam al verraadt heeft dit kruid een 
citroenachtige smaak. Je kunt het, zoals in 
dit gerecht, verwerken in hartige recepten, 
maar het is ook heerlijk in een fruitsalade 

of dessert. 

CITROENTIJM

Orzo

Geschaafde amandelenKnoflookteen

Bloemkool fVerse citroentijm f

UiBimi f

Parmigiano reggiano, 
flakesf

Bloemkool is hartstikke gezond en je kunt er veel kanten mee op: je kunt 'm koken, er 
bloemkoolcouscous van maken of, zoals in dit geval, roosteren in de pan. De roosjes worden 
zo knapperig vanbuiten en heerlijk zacht vanbinnen. De smaak wordt door het roosteren een 
beetje nootachtig, wat goed bij de amandelen past. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Orzo met geroosterde bloemkool en bimi 
Met verse citroentijm en geschaafde amandelen

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
Verse citroentijm 
(takjes) 23) f

10    15    20    25    30    35    

Bloemkool (g) f 150    300    450    600    750    900    
Bimi (g) f 50    100    150    200    250    300    
Ui (st)  1/4 1/2    3/4 1    11/4 11/2    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Geschaafde amandelen 
(g) 8) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Orzo (g) 1) 85    170    250    335    395    450    
Parmigiano reggiano, 
flakes (g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 175    350    500    675    850    1025    
Olijfolie* (el) 1    2    3    4    5    6    
Roomboter* (el) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3059 / 731 555 / 133
Vet totaal (g)  36 7
 Waarvan verzadigd (g)  14,1 2,6
Koolhydraten (g)  70 13
 Waarvan suikers (g)  8,6 1,6
Vezels (g)  10 2
Eiwit (g)  26 5
Zout (g)  2,0 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, koekenpan en pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met geroosterde bloemkool en bimi.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Ris de blaadjes 

citroentijm van de takjes. Weeg de juiste 
hoeveelheid bloemkool af, snijd de bloem 
van de bloemkool in zeer kleine roosjes en de 
steel in blokjes t. Snijd de bimi doormidden. 
Snipper de ui en pers de knoflook of snijd fijn. 

GROENTEN BEREIDEN
Verhit de olijfolie in een hapjespan met 

deksel op middelhoog vuur. Voeg de knoflook, 
de citroentijm, de bloemkool, de bimi en 
3 el water per persoon toe en bak, afgedekt, 
18 – 22 minuten tt. Schud de pan af en toe 
zodat de groenten niet aanbranden.

 AMANDELEN ROOSTEREN
 Verhit ondertussen een koekenpan, 
zonder olie, op middelhoog vuur en rooster 
de geschaafde amandelen 3 – 4 minuten, of 
tot ze beginnen te kleuren. Haal uit de pan en 
bewaar apart. 

ORZO MAKEN 
 Verhit de roomboter in een pan met deksel 
en fruit de ui 2 – 3 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de orzo toe, roer door tot elke korrel 
omringt is met boter en blus vervolgens af met 
de bouillon. Kook de orzo, afgedekt, in 10 – 12 
minuten op laag vuur droog.  Schep regelmatig 
om. Voeg eventueel extra water toe wanneer de 
orzo te droog wordt.
 
tTIP: Hoe kleiner je de roosjes snijdt, hoe 
knapperiger ze worden en hoe sneller ze 
garen. 

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de helft van de parmigiano 
reggiano toe aan de orzo en laat al roerend 
smelten. Breng op smaak met peper en 
zout ttt. 

ttTIP: Je kunt de groenten ook in de oven 
roosteren. Verwarm de oven dan voor op 
200 graden en verdeel de bloemkool, bimi, 
knoflook en citroentijm over een bakplaat met 
bakpapier. Meng met 1 el olijfolie per persoon, 
peper en zout. Bak 18 – 22 minuten in de oven 
of tot de groenten gaar en knapperig zijn.

SERVEREN
 Verdeel de orzo over de borden, schep de 
bloemkool met tijm over de orzo en garneer 
met de bimi, het gebakken amandelschaafsel 
en de overige  parmigiano reggiano.

 

tttTIP: Houd je van frisheid en zuur in je 
gerecht? Proef dan na het op smaak brengen 
en voeg eventueel 1/2 tot 1 tl wittewijnazijn per 
persoon toe.



Dit poeder wordt gemaakt van paprika's 
die gerookt worden boven een houtvuur. 

Vervolgens worden ze fijngemalen tot een 
poeder, met een diepe, intense smaak.

GEROOKT PAPRIKAPOEDER

Gerookt  
paprikapoeder

Gekruide 
rundergehaktballetjes 

f

Rode peper f

HamburgerbolVastkokende 
aardappelen

KnoflookteenUi

Tomaat fKomkommer f

SojasausPassata

Mayonaise fVerse bieslook f

Gemalen  
komijnzaad

Zelf een barbecuesaus maken? Dat is zo gedaan! Het gerookte paprikapoeder zorgt voor 
de rokerige smaak die zo kenmerkend is voor de barbecue. Je legt de gehaktballen na het 
aanbraden weer in de saus, zo trekken niet alleen de smaken extra goed in het vlees, dit is ook 
dé truc om ze gelijkmatig te garen waardoor ze heerlijk mals worden.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Broodje met balletjes in barbecuesaus 
Met ovenfrites en frisse komkommersalade

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

200    400    600    800    1000    1200    

Hamburgerbol 
(st) 1) 7) 11) 13) 17) 20) 22)

1    2    3    4    5    6    

Ui (st)  1/4 1/2    3/4 1    11/4 1 1/2    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Gekruide 
rundergehaktballetjes 
(st) f

3    6    9    12    15    18    

Gerookt paprikapoeder 
(tl) 

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

Gemalen komijnzaad (tl) 1    2    3    4    5    6    
Passata (g) 100    200    300    400    500    600    
Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Komkommer (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

5    10    15    20    25    30    

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

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

*Zelf toevoegen
Olijfolie* (el) 1    2    3    4    5    6    
Zonnebloemolie* (el) 1    2    3    4    5    6    
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl)

1    2    3    4    5    6    

Honing* (tl) 1    2    3    4    5    6    
Wittewijnazijn* (el) 1    2    3    4    5    6    
Suiker* (tl)  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) 4033 / 964 492 / 118 
Vet totaal (g)  44 5
 Waarvan verzadigd (g)  11,3 1,4
Koolhydraten (g)  92 11
 Waarvan suikers (g)  25,4 3,1
Vezels (g)  10 1
Eiwit (g)  44 5
Zout (g)  2,3 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja  7) Melk/lactose 10) Mosterd 11) Sesam 
13) Lupine. Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 
20) Soja 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, hapjespan met deksel, saladekom en dunschiller.
Laten we beginnen met het koken van de broodje met balletjes in barbequesaus.

FRIET EN BURGERBOL BAKKEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Schil of was de aardappelen grondig en 
snijd er frieten van 1/2 – 1 cm van. Meng de 
frieten op een bakplaat met bakpapier met 
de olijfolie en breng op smaak met peper en 
zout. Bak 30 – 40 minuten in het midden van 
de oven t. Schep halverwege om. Bak de 
laatste 5 – 7 minuten de hamburgerbol mee 
in de oven.

GEHAKTBALLEN BAKKEN
Snipper ondertussen de ui en pers de 

knoflook of snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten 
van de rode peper en snijd de rode peper 
fijn. Verhit de helft van de zonnebloemolie in 
een hapjespan met deksel en bak de gekruide 
gehaktballen in 5 – 6 minuten rondom bruin 
op middelhoog vuur. Ze hoeven nog niet gaar 
te zijn. Haal uit de pan en bewaar apart. 

SAUS MAKEN
 Zet het vuur middelmatig, voeg de overige 
zonnebloemolie toe aan dezelfde hapjespan 
en fruit de ui, knoflook, rode peper, 1/2 tl 
gerookt paprikapoeder per persoon en 1 tl 
gemalen komijnzaad per persoon 2 minuten 
in de hapjespan. Schenk de passata, zwarte 
balsamicoazijn, honing en 10 ml sojasaus per 
persoon in de hapjespan en breng zachtjes aan 
de kook.

GEHAKTBALLEN GAREN
 Zet het vuur middellaag zodra de saus 
kookt en voeg de gehaktballen weer toe aan 
de hapjespan.  Dek af en laat nog 7 – 9 minuten 
zachtjes koken, of totdat de gehaktballen 
gaar zijn. Breng op smaak met peper en zout. 
Roer af en toe goed door.

tTIP: Gebruik je een combimagnetron? Dan 
kan het wat langer duren voordat de frieten 
gaar zijn.

SALADE MENGEN
 Meng ondertussen in een saladekom de 
wittewijnazijn met de suiker. Breng op smaak 
met peper en zout. Schaaf de komkommer 
met een kaasschaaf of dunschiller in dunne 
linten of snijd in dunne plakjes. Snijd de 
tomaat in smalle parten en snijd de verse 
bieslook fijn. Voeg toe aan de saladekom en 
schep goed om.

SERVEREN
 Beleg de hamburgbollen met de 
gehaktballen in tomatensaus. Serveer de 
broodjes met de komkommersalade, de 
ovenfrieten en 1/2 el mayonaise per persoon.

tTIP: Je krijgt meer aardappelen en 
mayonaise dan je nodig hebt in dit recept. 
Let jij niet op je calorie-inname of ben je een 
grote eter? Gebuik dan alle aardappelen en 
mayonaise.



In dit pestogerecht spelen paddenstoelen de hoofdrol. Ze barsten van de vitamine B en zijn 
daarmee perfect om je immuunsysteem een boost te geven. Als je paddenstoelen bakt en ze 
op smaak wilt brengen met zout, kun je dit het beste na het bakken doen. Zo voorkom je dat ze 
tijdens het bakken veel vocht verliezen. Hierdoor verandert de smaak en textuur.

Deze pesto is gemaakt van gedroogde 
bospaddenstoelen, gecombineerd met 

typische ingrediënten voor een Italiaanse 
pesto, zoals pijnboompitten en 

verse basilicum. 

BOSPADDENSTOELENPESTO

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Geraspte pecorino f

Krulpeterselie fVeldsla f

UiFarfalle

Bospaddenstoelen-
pesto f

Kastanje- 
champignons f

Farfalle met bospaddenstoelenpesto 
Met kastanjechampignons, veldsla en pecorino



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 OP SMAAK BRENGEN 
• Scheur de veldsla grof.
• Hak de krulpeterselie grof.
• Meng de farfalle met de kastanjechampignons in de wok 

of hapjespan en breng op smaak met peper en zout.

RWEETJE: Farfalle is een pasta die we vanwege de vorm 
ook wel strikjespasta noemen. De letterlijke Italiaanse 
vertaling staat echter voor 'vlinders'. 

4 SERVEREN
• Verdeel de veldsla over de borden.
• Schep de pasta erop.
• Garneer met de geraspte pecorino en de krulpeterselie.

1 VOORBEREIDEN
• Kook ruim water in een pan met deksel voor de farfalle.
• Kook de farfalle, afgedekt, 11 – 13 minuten. Giet daarna af 

en laat zonder deksel uitstomen.
• Snipper de sjalot. 
• Maak de kastanjechampignons schoon met keukenpapier 

en snijd ze in kwarten. 

2 BAKKEN
• Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan op middelhoog 

vuur en fruit de sjalot 1 – 2 minuten. 
• Voeg de kastanjechampignons toe en bak 5 – 7 minuten. 
• Schep de bospaddenstoelenpesto erbij en verwarm 

1 minuut. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Farfalle (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Ui (st)  1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Kastanjechampignons (g) f 125 250 375 500 625 750
Bospaddenstoelenpesto (g) 7) 8) f 40 80 120 160 200 240
Veldsla (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Krulpeterselie (takjes) 23) f 2 4 6 8 10 12
Geraspte pecorino (g) 7) f 15 25 50 75 100 125

*Zelf toevoegen
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) 3247 / 776 674 / 161 
Vetten (g) 45 9
 Waarvan verzadigd (g) 9,5 2,0
Koolhydraten (g) 69 14
 Waarvan suikers (g) 3,6 0,7
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 22 5
Zout (g) 0,9 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 23) Selderij 

RWEETJE: Wist je dat paddenstoelen en daarmee ook 
champignons eigenlijk schimmels zijn? Qua voedingsstoffen 
doen ze echter niet onder voor groenten. Ze zijn rijk aan 
vitamine B2, foliumzuur, kalium en vezels en daarmee onder 
andere goed voor je energielevel, bloeddruk, darmfunctie en 
verzadigingsgevoel.

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel en wok of hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de  farfalle met bospaddenstoelenpesto.



Met dit gerecht maak je een culinaire reis van India naar het Midden-Oosten. De 
specialiteiten van deze twee keukens, curry en couscous, vormen een verrassend succesvolle 
combinatie. Je hoeft niet lang in de keuken te staan en kunt dus extra lang genieten van een 
zwoele zomeravond.

Supersimpel Calorie-focus- L

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Gezouten amandelen

Verse munt fVolkoren couscous

Kippendijstukjes fSperziebonenf

Rode currypasta fKokosmelk

Magere yoghurt f

CURRY MET KIP EN SPERZIEBONEN 
Met couscous, munt en amandelen

Eet binnen 3 dagen§

Wist je dat amandelen eigenlijk geen noten 
maar zaden zijn? De amandel zit in een 
steenvrucht die aan de amandelboom 
groeit en is onder andere familie van 

de perzik.

AMANDELEN



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 COUSCOUS WELLEN 
• Doe de couscous in een kom t en voeg de bouillon toe. 
• Laat afgedekt, 10 minuten staan, roer los met een vork.
• Snijd de blaadjes verse munt grof.
• Hak de gezouten amandelen grof.

tTIP: In dit gerecht gebruik je niet alle couscous. Ben je een 
grote eter? Gebruik dan wel alle couscous en 175 ml bouillon 
per persoon om de couscous in te wellen.

4 SERVEREN 
• Verdeel de couscous over de borden.
• Schep de curry over de couscous.
• Garneer met de munt, de amandelen en de yoghurt. 
• Breng eventueel verder op smaak met extra vierge olijfolie.

1 VOORBEREIDEN
• Bereid de bouillon voor de couscous. 
• Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen en snijd de 

sperziebonen in 3 gelijke stukken.
• Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan met deksel op 

hoog vuur.
• Roerbak de kippendijstukjes samen met de sperziebonen 

3 – 4 minuten. 

2 CURRY MAKEN
• Voeg per persoon 60 ml kokosmelk en de currypasta toe 

aan de wok of hapjespan.
• Roer goed door en draai het vuur middelhoog. Laat 

de curry, afgedekt, 6 – 10 minuten koken, of totdat de 
sperziebonen beetgaar zijn.  

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Sperziebonen (g) f 150 300 450 600 750 900
Kippendijstukjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Kokosmelk (ml) 26) 60 125 180 250 305 360
Rode currypasta (g) 1) 6) 7) 19) 22) f 30 60 90 120 150 180
Volkoren couscous (g) 1) 60 120 180 240 300 360
Verse munt (blaadjes) 23) f 6 12 18 24 30 36
Gezouten amandelen (g) 5) 8) 22) 25) 5 10 15 20 25 30
Magere yoghurt (el) 7) 19) 22) f 1 2 3 4 5 6    
Groentebouillon* (ml) 110    220    330    440    550    660    

*Zelf toevoegen
Olijfolie* (el)  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Extra vierge olijfolie* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2841 / 679 520 / 124
Vetten (g) 36 7
 Waarvan verzadigd (g) 15,6 2,9
Koolhydraten (g) 53 10
 Waarvan suikers (g) 5,5 1,0
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 34 6
Zout (g) 1,7 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 5) Pinda's 6) Soja 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 23) Selderij 25) Sesam 
26) Sulfiet

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebuik dan per persoon 
50 g couscous met 100 ml bouillon, 50 ml kokosmelk en laat de 
amandelen achterwege. Het gerecht bevat dan 593 kcal, 31 g 
vet, 45 g koolhydraten, 11 g vezels, 31 g eiwitten en 1,6 g zout.

BENODIGDHEDEN: Wok of hapjespan met deksel en kom. 
Laten we beginnen met het koken van de curry met kip en sperziebonen.



40 - 45 min

Eet binnen 3 dagen

9

§

* Gemakkelijk

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

VARKENSHAAS MET ORECCHIETTE  
MET PADDENSTOELEN-ROOMSAUS EN RUCOLA

Rucola of raketsla is eigenlijk geen sla, 
maar een koolsoort en familie van de 

radijs. Dit verklaart ook meteen de kruidige 
en pittige smaak.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

RUCOLA

Crème fraîche f

OrecchietteGedroogde rozemarijn

KnoflookteenUi

Varkenshaas fPaddenstoelenmelange
 f

Rucola f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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PADDENSTOELEN BAKKEN
 Veeg ondertussen dezelfde koekenpan 
schoon met keukenpapier. Verhit de 
overige roomboter op middelhoog vuur en 
fruit de ui 2 minuten. Zet het vuur hoog, 
voeg de paddenstoelen toe en roerbak 
nog 4 – 5 minuten. Schenk de zwarte 
balsamicoazijn in de pan, zet het vuur 
middellaag en verhit totdat al het vocht 
verdampt is.

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

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

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

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snipper de ui en pers de knoflook of snijd 
fijn. Veeg de paddenstoelen schoon met 
keukenpapier en snijd de beukenzwammetjes 
los. Snijd grote paddenstoelen in vieren en 
laat kleine paddenstoelen heel. Bestrooi de 
varkenshaas met flink wat peper en zout.

VARKENSHAAS BAKKEN
Verhit de olijfolie in een grote koekenpan 

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

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

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

150 300 500 700 800 1000

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

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

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

Crème fraîche 
(el) 7) 15) 20)f

2 4 6 8 10 12

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

Olijfolie* (el) 1 11/2 2 21/2 3 3    
Mosterd* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Honing* (tl) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Roomboter* (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn* 
(el)

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

Groentebouillonblokje* 
(st)

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

Peper & zout* naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3552 / 849 524 / 125
Vetten (g)  40 6
 Waarvan verzadigd (g)  18,6 2,7
Koolhydraten (g)  78 12
 Waarvan suikers (g)  12,8 1,9
Vezels (g)  6 1
Eiwit (g)  43 6
Zout (g)  1,1 0,2

ALLERGENEN

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

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



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

ZUURDESEMBROODJE   
Met spekomelet en bieslook

• Aardbeien 

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Zuurdesembrood
(st) 1) 6) 11) 17) 21) 22) 27) f

2 4

Verse bieslook (sprieten) 23) f 4 8

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Spekblokjes (g)f 40 80

Melk 7) 15) 20) f scheutje

*Zelf toevoegen

Roomboter (el) ½ 1

Peper & zout* Naar smaak

fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2443 / 584 857 / 205
Vetten (g) 24 8
 Waarvan verzadigd (g) 9,0 3,2
Koolhydraten (g) 63 22
 Waarvan suikers (g) 2,1 0,7
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 28 10
Zout (g) 2,2 0,8

ALLERGENEN

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

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Pinda's 20) Soja 
21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij 27) Lupine 

1 Verwarm de oven voor op 210 graden. Bak het zuurdesembrood 6 – 8 minuten in 
de oven.

2 Snijd ondertussen de bieslook fijn. Kluts de eieren in een kom met een scheutje 
melk en de bieslook. Breng op smaak met peper en zout. 

3 Smelt de roomboter in een koekenpan en bak de spekblokjes 2 minuten 
op middelhoog vuur rondom bruin. Schenk het eimengsel erbij en bak per 

2 personen 1 omelet.

4 Snijd het brood doormidden en beleg met de omelet. Drink met een glas melk.  

 ZUURDESEMBROODJE  
Met spekomelet en bieslook  
 
 
 
HALFVOLLE KWARK 
MET FRUIT   
Met muesli en kokosrasp  
 
 
BESCHUITJE KAAS  
Met achterham en radijs  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

MEERGRANENBESCHUIT MET KAAS  
Met achterham en radijs

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Banaan (st) 1 2

Mandarijn (st) 2 4 

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

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

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

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

 

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1552 / 371 554 / 133
Vetten (g) 14 5
 Waarvan verzadigd (g) 9,6 3,4
Koolhydraten (g) 39 14
 Waarvan suikers (g) 25,4 9,1
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 13 5
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

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

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

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Meergranen beschuit 
(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
 Waarvan verzadigd (g) 5,6
Koolhydraten (g) 15
 Waarvan suikers (g) 3,9
Vezels (g) 1
Eiwit (g) 15
Zout (g) 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam 13) Lupine 

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 

1 Snijd de banaan in plakken. Pel de 
mandarijn en verdeel in parten. 

2 Verdeel de halfvolle kwark 
over kommen. 

3 Voeg de banaan en de mandarijn 
toe en garneer met de kokosrasp en 

de muesli.

HALFVOLLE KWARK MET FRUIT   
Met muesli en kokosrasp

1Beleg 2 beschuiten per persoon met de 
jong belegen kaas. Beleg 1 beschuit met 

de achterham. 

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



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 34 - 18 t/m 22 maand

Romige linguine met garnalen en rozemarijn Gyros met mediterrane bulgur Tomaat-paprikasoep met parelcouscous Schelvisfilet met ontbijtspek en citroenrasp

 Pad thai met kippendij, noedels en roerei

Kippendij in kokossaus met paksoi

Bataatpuree met gegratineerde aubergine 

 Parelcouscous-salade met avocado en feta

Spinaziegratin met spiegelei Feta en knoflooktomaat uit de oven

 Rigatoni met broccoli en spekjes PREMIUM : Gebakken zalmfilet met venkel  
en zeekraaltopping



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

Gebakken appel met rozijnen en stroopwafelkruimels

Warme havermoutcrumble 

Cheesecake blauwe bessen

Wasa vezelrijk met oude kaas Volle yoghurt met rode bessen

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Deze authentieke desserts zijn Italiaans geïnspireerd met 
klassiekers als tiramisu, panna cotta en - minder Italiaans, maar 
minstens net zo lekker - cheesecake. Volgende week op het menu: 
cheesecake met blauwe bessen. Benieuwd?  
Kies het dessert in je weekmenu. 

Nieuw:  
ambachtelijke desserts van NonnaPepa
Nieuw:  
ambachtelijke desserts van NonnaPepa

Buon appetito!


