
Rond of langwerpig, groen, geel of wit - 
courgettes bestaan in vele soorten en maten. 
Wist je dat je deze groente heel makkelijk zelf 

kunt kweken?

COURGETTE

Garnalen f

LinguineCitroen

Gedroogde rozemarijnCourgette f

Tomaat fKnoflookteen

Crème fraîche f

In Italië maakt pasta deel uit van het cultureel erfgoed. Het geheim van een goede pasta? 
Eenvoud. Deze combinatie van garnalen, zomerse groenten en heerlijk geurende rozemarijn 
brengt je zo naar de Middellandse zee. Buon appetito!Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Romige linguine met garnalen en citroen 
Met courgette en tomaat

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

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Citroen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Linguine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Garnalen (g) 2) f 90 180 270 360 450 540
Crème fraîche (el) 
7) 15) 20)f

2 4 6 8 10 12

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2933 / 701 420 / 100
Vet totaal (g)  29 4
 Waarvan verzadigd (g)  10,3 1,5
Koolhydraten (g)  79 11
 Waarvan suikers (g)  16,8 2,4
Vezels (g)  6 1
Eiwit (g)  27 4
Zout (g)  0,7 0,1

ALLERGENEN

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

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

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

COURGETTE ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

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

SNIJDEN EN KOKEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn 

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

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

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

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

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

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

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



Deze tarwekorrel wordt gestoomd, gedroogd 
en vervolgens fijngemalen. Bulgur heeft 

een lichte nootsmaak en is zowel warm als 
koud lekker.

BULGUR

Labne f

Mesclun fGyros 
varkenshaasreepjes f

UiKoolrabi f

Volkoren bulgurGemalen komijnzaad

Labne komt uit de Arabische keuken. Het is uitgelekte yoghurt, net als hangop, maar dan met 
een beetje zout en kruiden als topping. Het wordt gegeten als dip bij een stukje platbrood 
bijvoorbeeld, maar het is ook heerlijk als frisse garnering van Midden-Oosterse of mediterrane 
gerechten zoals deze bulgur.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Gyros met mediterrane bulgur 
Met koolrabi, komijn en labne

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Koolrabi (g) f 125    250    375    500    625    750    
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gemalen komijnzaad 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Volkoren bulgur (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Gyros 
varkenshaasreepjes 
(g) f

120    240    360    480    600    720    

Mesclun (g) 23) f 30    60    80    100    120    140    
Labne (g) 7) 19) 22) f 30    60    90    120    150    180    

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 175    350    500    675    850    1000    
Olijfolie* (el) 1    2    3    4    5    6    
Witte balsamicoazijn* 
(tl)  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) 2891 / 691 410 / 98
Vet totaal (g)  22 3
 Waarvan verzadigd (g)  5,6 0,8
Koolhydraten (g)  70 10
 Waarvan suikers (g)  5,6 0,8
Vezels (g)  17 2
Eiwit (g)  46 7
Zout (g)  2,4 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
2x hapjespan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de gyros met mediterrane bulgur.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Weeg de koolrabi af, 

schil de koolrabi en snijd in kleine blokjes van 
1 cm. Snipper de ui.  

BULGUR KOKEN
Verhit ondertussen 1/3 van de olijfolie 

in een hapjespan met deksel en fruit de ui 
2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de 
komijn en de bulgur toe en roerbak 1 minuut. 
Schenk de bouillon over de bulgur en kook de 
bulgur, afgedekt, in 15 – 17 minuten op laag 
vuur droog. Roer regelmatig en laat zonder 
deksel uitstomen.

 KOOLRABI BAKKEN
 Verhit 1/3 van de olijfolie in een hapjespan 
met deksel en bak de koolrabi 3 minuten 
op middelhoog vuur. Breng op smaak met 
peper en zout. Voeg 2 el water per persoon 
toe, dek de pan af en bak 10 – 12 minuten op 
middellaag vuur, of tot de koolrabi zacht is.

GYROS BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan en roerbak de gyros 8 – 10 minuten 
op middelhoog vuur. Haal daarna de pan van 
het vuur. 

MENGEN
 Voeg de koolrabi, de witte balsamicoazijn, 
de helft van de mesclun en de helft van de 
gyros aan de bulgur toe. Schep goed om en 
breng op smaak met peper en zout. Voeg de 
overige mesclun toe aan de koekenpan met de 
overige gyros en schep goed om. 

SERVEREN
 Verdeel de bulgur over de borden en 
schep de overige gyros erover. Besprenkel 
naar smaak met extra vierge olijfolie en 
garneer met de labne.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Verwerk 
dan 2/3 van de gekookte bulgur in het gerecht. 
De overgebeleven bulgur kun je de volgende 
dag in een lunchsalade gebruiken. Het gerecht 
bevat nu 602 kcal, 22 g vet, 70 g koolhydraten, 
17 g vezels en 46 g eiwitten.



Verse abrikozen zijn lekker fris en zoet. Bij 
sporters valt vooral de gedroogde variant in 
de smaak, omdat die rijk is aan kalium, een 

stof die kramp tegengaat.

ABRIKOZEN

Parelcouscous

Verse dragon fGedroogde abrikozen 

KnoflookteenUi

Rode paprika fTomaat f

Geraspte grana padano 
f

Zure room f

Witte ciabatta

Ken je de smaak umami? Deze vijfde smaak - naast zout, zoet, zuur en bitter - is vrij moeilijk te 
beschrijven, maar staat bekend als vol, aangenaam en hartig. In dit recept zorgen de tomaten 
voor umami, wat versterkt wordt door de zoete smaken van de abrikozen en paprika.Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

TOMAAT-PAPRIKASOEP MET DRAGON 
Met parelcouscous en soepstengels

VeggievTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Tomaat (st) f 2 4 6 8 10 12
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gedroogde abrikozen 
(g) 25 50 75 100 125 150

Verse dragon (takjes) 
23) f

2 4 6 8 10 12

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

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

25 50 75 100 125 150

*Zelf toevoegen
Olijfolie* (el) 1 2 2 3 3 4
Groentebouillonblokje* 
(st)  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) 2929 / 700 404 / 97
Vet totaal (g)  28 4
 Waarvan verzadigd (g)  11,2 1,5
Koolhydraten (g)  90 12
 Waarvan suikers (g)  29,5 4,1
Vezels (g)  14 2
Eiwit (g)  20 3
Zout (g)  4,0 0,6

ALLERGENEN

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

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

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden 

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

SOEP MAKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

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

 PARELCOUSCOUS KOKEN
 Zorg ondertussen dat de parelcouscous 
net onder water staat in een pan met deksel, 
breng aan de kook en kook de parelcouscous, 
afgedekt, 12 – 14 minuten. Giet daarna af, roer 
de korrels los met een vork en laat zonder 
deksel uitstomen.  
 
tTIP: Weeg de parelcouscous even af. Het 
kan dat je meer parelcouscous hebt gekregen 
dan nodig is voor deze soep.

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

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

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

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan de helft van de grana padano en de helft 
van de zure room. Het gerecht bevat dan 
620 kcal, 22 g vet, 86 g koolhydraten, 14 g 
vezels en 16 g eiwitten en 3,8 g zout.



Deze vis heeft zijn naam te danken aan zijn 
structuur: het zachte visvlees valt namelijk in 

schellen uit elkaar.

SCHELVIS

Spinazie f

KnoflookteenTomaat f

CitroenKruimige aardappelen

Ontbijtspek fSchelvisfilet zonder 
vel f

De zoute smaak van het ontbijtspek en de friszure citroenrasp voelen zich als een (schel)vis in 
het water met witvis. Schelvis behoort tot de familie van de kabeljauwachtigen, de smaak is 
alleen iets sterker en het visvlees wat zachter. Onze schelvis heeft het MSC-logo, wat staat voor 
duurzame visserij. Lees alles over deze vis op onze blog!

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

SCHELVISFILET MET ONTBIJTSPEK EN CITROEN 
Met zomerse spinazie-tomaatstamppot

GlutenvrijgTotaal: 25-30 min.6 LEES MEER OVER
• SCHELVIS • 
OP DE BLOG



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) 300    600    900    1200    1500    1800    

Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Schelvisfilet zonder vel 
(100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Ontbijtspek (plakje) f 2    4    6    8    10    12    
Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Spinazie (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    

*Zelf toevoegen
Olijfolie* (el) 1    2    3    4    5    6    
Roomboter* (el) 1    2    3    4    5    6    
Mosterd* (tl) 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) 2841 / 679 426 / 102
Vet totaal (g) 31 5
 Waarvan verzadigd (g) 12,3 1,8
Koolhydraten (g) 62 9
 Waarvan suikers (g) 6,5 1,0
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 1,0 0,1

ALLERGENEN

4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan, koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de schelvisfilet met ontbijtspek en citroenrasp.

AARDAPPELEN KOKEN
Schil de aardappelen en snijd in grove 

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

VIS KLAARMAKEN
Rasp ondertussen de schil van de citroen 

en snijd de citroen in parten t. Wrijf de 
schelvisfilet in met 1/4 tl van de citroenrasp 
per persoon, peper en zout. Wikkel 2 plakken 
ontbijtspek om elke schelvisfilet. 

 GROENTEN BAKKEN
 Snijd de tomaat in blokjes en pers  de 
knoflook of snijd fijn. Verhit de helft van de 
olijfolie in een wok of hapjespan en bak de 
knoflook en de spinazie, eventueel in delen, 
 4 – 5 minuten, . Voeg de tomatenblokjes toe 
en bak nog 2 – 3 minuten tt.

VIS BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een koekenpan op middelhoog vuur. Bak de 
schelvis 2 – 3 minuten per kant. 

tTIP: Houd je niet van citroenrasp maar 
wel van het friszure sap? Laat de rasp dan 
achterwege maar knijp vlak voor serveren (of 
aan tafel) de citroenpartjes over de vis uit. Je 
kunt ook een beetje citroensap door de puree 
mengen. Doe dit pas aan tafel, het wordt een 
beetje bitter als het lang staat.

STAMPPOT MAKEN
 Stamp de aardappelen, samen 
met de roomboter en mosterd, met een 
aardappelstamper tot puree. Meng de 
spinazie en tomaat door de puree, schenk 
het bakvet van de schelvis erbij en breng op 
smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Serveer de schelvis met de 
spinaziestamppot en de citroenparten.

�

�

�

ttTIP: Komt er veel vocht uit de tomaten of 
spinazie? Laat het spinaziemengsel dan voor 
het mengen met de aardappelen uitlekken in 
een vergiet.



Limoenrasp of het friszure sap versterkt de 
hartige smaken in een gerecht, net zoals een 

snufje zout dat doet in zoete gerechten. 

LIMOEN

Mix van witte kool en 
peen f

Kippendijstukjes fVrije-uitloopei f

Verse koriander fLimoen

KnoflookteenGezouten pinda's

Noedels Sojasaus

Vissaus

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

Eet binnen 3 dagen

- b

§

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

LactosevrijdTotaal: 20-25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Limoen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse koriander (takjes) 
23) f

3 6 9 12 15 18

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

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

200 400 600 800 1000 1200

Vissaus (tl) 4) 2 4 6 8 10 12
Sojasaus (tl) 1) 6) 1 2 3 4 5 6
Noedels (g) 1) 75 150 225 300 375 450

*Zelf toevoegen
Zonnebloemolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sambal* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Bruine basterdsuiker* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3519 / 841 529 / 126
Vet totaal (g)  39 6
 Waarvan verzadigd (g)  7,9 1,2
Koolhydraten (g)  71 11
 Waarvan suikers (g)  12,5 1,9
Vezels (g)  10 2
Eiwit (g)  47 7
Zout (g)  5,0 0,8

ALLERGENEN

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

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

SNIJDEN
Breng ruim water aan de kook in een pan 

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

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

breng op smaak met peper en zout.

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

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

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

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

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

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

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



Rode paprikaf

Oude geitenkaas fAubergine f

Verse bieslook fBataat

De aubergine absorbeert de olijfolie als een spons: hoe meer olie je toevoegt, hoe zachter de 
aubergine wordt, maar daarmee wordt het gerecht ook calorierijker. Vind je de schil van de 
aubergine wat stug? Dan kun je deze er ook afhalen. Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Family

* V

% b

GEGRATINEERDE AUBERGINE MET BATAATPUREE 
Met oude geitenkaas en bieslook

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6

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

meer koolhydraten dan de aardappel.

BATAAT



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
Aubergine (st) f 1 2 3 4 5 6
Oude geitenkaas, flakes 
(g) 7) f

50    100 150    200 250    300

Bataat (g) 200 400 600 800 1000 1200
Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

8 16 24 32 40 48

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

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2594 / 620 375 / 90
Vet totaal (g)  28 4
 Waarvan verzadigd (g)  14,6 2,1
Koolhydraten (g)  67 10
 Waarvan suikers (g)  26,6 3,8
Vezels (g)  13 2
Eiwit (g)  18 3
Zout (g)  1,3 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de gegratineerde aubergine met bataatpuree.

AUBERGINE SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de bataat. Halveer de aubergine 
in de lengte en snijd vervolgens in plakken 
van 1/2 cm dik. Verdeel over een bakplaat met 
bakpapier en besprenkel met de olijfolie, 
peper en zout.

AUBERGINE BAKKEN
Bestrooi de aubergines met de helft van 

de geitenkaas en bak 15 – 20 minuten in de 
oven, of totdat ze zacht zijn t.

 

tTIP: Door de plakken aubergine ruim te 
bestrooien met zout, worden ze sneller zacht 
in de oven. Droogt de aubergine te snel uit? 
Voeg dan wat extra olijfolie toe.

 BATAAT KOKEN
 Weeg ondertussen de bataat af. Schil 
de bataat en snijd in grove stukken. Kook de 
bataat 10 minuten, afgedekt, in de pan met 
ruim water. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.  
 
tTIP: Oude kaas smelt anders dan jongere 
kazen. Mocht je de textuur van gesmolten 
oude (geiten)kaas niet lekker vinden, gebruik 
dan alle geitenkaas pas in stap 6. 

SNIJDEN
 Snijd of knip ondertussen de bieslook 
fijn. Snijd de paprika in kleine blokjes.

PUREE MAKEN
 Stamp met een aardappelstamper de 
bataat tot een grove puree. Meng de helft 
van de bieslook, de paprikablokjes en de 
roomboter erdoor. Breng op smaak met peper 
en zout. Voeg eventueel extra melk toe om het 
geheel wat smeuïger te maken.

SERVEREN
 Verdeel de bataatpuree over de borden 
en serveer met de gegratineerde aubergine. 
Garneer met de overige bieslook en de overige 
geitenkaas. Besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.



Spinazie is niet zo rijk aan ijzer als vroeger 
gedacht werd. Zo sterk als Popeye word je 

er dus niet van, maar het is zeker een goede 
bron van vezels en vitaminen.

SPINAZIE

Spinazie f

Gedroogde tijmNootmuskaat

UiVastkokende 
aardappelen

Tomaat fKnoflookteen

Vrije-uitloopei fGeraspte belegen 
 kaas f

Crème fraîche f

Een gerecht met veel spinazie kan soms wat onprettig ruw aanvoelen aan je tanden. Vroeger 
werd spinazie daarom vaak met wat krijt gekookt, dat maakt de boosdoener - oxaalzuur - 
onschadelijk. In deze gratin kiezen we in plaats van krijt voor room en ei, deze ingrediënten 
hebben hetzelfde effect en zijn een stuk smakelijker.

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

-

%

Romige spinaziegratin met spiegelei 
Met gebakken aardappeltjes

VeggieVTotaal: 35-40 min.8
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1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Ui (st)  1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Nootmuskaat (bol) 1    1    1    1    1    1    
Gedroogde tijm (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Spinazie (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Crème fraîche (el)  
7) 15) 20) f

3 6 9 12 15 18

Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Vrije-uitloop ei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
*Zelf toevoegen

Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
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) 3427 / 819 464 / 111
Vet totaal (g) 51 7
 Waarvan verzadigd (g) 24,8 3,4
Koolhydraten (g) 58 8
 Waarvan suikers (g) 9,8 1,3
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, fijne rasp, wok of hapjespan, vergiet, ovenschaal en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de romige spinaziegratin met spiegelei.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. Schil 

de aardappelen of was ze grondig en snijd in 
parten. Verhit de helft van de olijfolie in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
25 – 30 minuten, afgedekt, op middelhoog 
vuur. Haal na 20 minuten de deksel van de 
pan. Roer regelmatig door en breng op smaak 
met peper en zout. Snipper ondertussen de ui 
en snijd de knoflook fijn. 

SPINAZIE BEREIDEN
Snijd de tomaat in blokjes. Rasp met 

een fijne rasp een klein stukje van de bol 
nootmuskaat. Verhit de overige olijfolie in een 
wok of hapjespan en fruit de ui, de knoflook 
en de gedroogde tijm 2 – 3 minuten. Voeg de 
spinazie toe en roerbak 3 – 4 minuten, of tot 
deze geslonken is. Laat de spinazie uitlekken 
in een vergiet. Druk goed aan zodat het meeste 
vocht uit de spinazie lektt. 

 OP SMAAK BRENGEN
Zet de wok of hapjespan weer op het 

vuur en bak de tomaat 1 minuut. Zet het 
vuur middellaag, voeg de crème fraîche 
en de uitgelekte spinazie toe en roerbak 
nog 1 minuut. Breng op smaak met de 
nootmuskaattt, peper en zout.

GRATIN IN DE OVEN
 Doe het spinaziemengsel in een 
ovenschaalttt. Bestrooi met de geraspte 
belegen kaas en bak 10 – 15 minuten in 
de oven.

tTIP: Zorg dat je het vocht goed uit de 
spinazie drukt in een vergiet of zeef, anders 
wordt de gratin vrij na

SPIEGELEI BAKKEN
 Verhit ondertussen de roomboter in een 
koekenpan en bak 1 spiegelei per persoon. 
Breng op smaak met peper en zout.

ttTIP: Nootmuskaat heeft een vrij 
uitgesproken smaak. Voeg dus niet te veel in 
een keer toe, maar proef tussendoor goed. 

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen over de borden 
en leg het spiegelei erop. Serveer met 
de spinaziegratin.

tttTIP: Rauw heeft spinazie een groot 
volume, maar tijdens de verhitting slinkt de 
bladgroente flink. Daarom heb je niet zo'n 
grote ovenschaal nodig voor dit gerecht.



Kappertjes zijn de ongeopende bloemknopjes 
van de kappertjesplant. Wordt de bloem 
bevrucht dan krijg je een besje, ook wel 

bekend als kapperappeltje.

KAPPERTJES

Pompoenpitten

Kappertjes fFeta f

KnoflookteenZilvervliesrijst

Rode cherrytomaten fTomaat f

Verse basilicum f

Grieken zijn gek op hun nationale trots: gemiddeld eten zij jaarlijks maar liefst 10 kilo feta per 
persoon. Deze traditionele schapenkaas is heerlijk in een salade maar wordt in Griekenland ook 
als hapje gegeten, saganaki, waarbij de kaas met een laagje bloem wordt gebakken in de pan. 
Wij houden het simpel met feta uit de oven - minstens zo lekker en minder afwas!

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Feta en knoflooktomaat uit de oven 
Met zilvervliesrijst, kappertjes en pompoenpitten

VeggieVTotaal: 35-40 min.8
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1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Zilvervliesrijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomaat (st) f 2    4    6    8    10    12    
Rode cherrytomaten 
(g) f

65    125    185    250    310    370    

Feta (g) 7) f 75    150    225    300    375    450    
Kappertjes (g) f 20    30    40    50    60    70    
Pompoenpitten 
(g) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Verse basilicum 
(blaadjes) 23) f

6    12    18    24    30    36    

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

Olijfolie* (el) 2    4    6    8    10    12    
Bruine suiker* (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) 2290 / 847 400 / 153
Vet totaal (g) 48 9
 Waarvan verzadigd (g) 17,0 3,1
Koolhydraten (g) 77 14
 Waarvan suikers (g) 9,1 1,6
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 3,4 0,6

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, zeef, ovenschaal en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de feta en knoflooktomaat uit de oven.

RIJST KOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

breng 250 ml water per persoon aan de kook in 
een pan met deksel. Kook de zilvervliesrijst, 
afgedekt, in 12 – 15 minuten gaar. Giet af en 
laat uitstomen in een zeef zodat de rijst goed 
kan afkoelen. Stort eventueel uit over een 
bord of een snijplank zodat de rijst sneller 
afkoelt t.

SNIJDEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd 

fijn. Snijd de tomaten in parten en laat de 
cherrytomaten heel.

 IN DE OVEN
 Meng in een ovenschaal alle tomaten 
met de knoflook en schep om met de zwarte 
balsamicoazijn, de helft van de olijfolie, de 
bruine suiker en breng op smaak met peper 
en zout. Leg de feta voorzichtig in zijn geheel 
tt in het midden op de tomaten en bak 
20 – 25 minuten in de oven. Schep de laatste 
5 minuten de kappertjes erbij.

SMAAKMAKERS BEREIDEN
 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. Snijd de 
blaadjes basilicum in reepjes.

RIJST BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
afgekoelde zilvervliesrijst 4 – 5 minuten. 
Roer niet te vaak maar zorg ervoor dat de rijst 
echt kan bakken. Breng op smaak met peper 
en zout. 

tTIP: Zorg dat de rijst afgekoeld is voordat je 
hem bakt, anders gaat hij klonteren.

SERVEREN
 Verdeel de zilvervliesrijst over de 
borden, schep de tomaten half op de rijst en 
half ernaast en leg de feta voorzichtig op de 
tomaten. Schenk het sap van de tomaten over 
de rijst en garneer met de pompoenpitten en 
de basilicum. 

ttTIP: Is je feta niet meer heel of eet je 
liever geen plak feta? Verbrokkel hem dan over 
de tomaten voor  ze de oven in gaan.



Paksoi is een neefje van Chinese kool. Deze 
knapperige groente zie je veel terug in de 

Aziatische keuken en blijft in een wokgerecht 
lekker knapperig.

PAKSOI

Sesamzaad

KokosmelkKippendij met bot f

Verse gemberPandanrijst

Champignons fKnoflookteen

LimoenVissaus

Paksoi f

Door de kippendij met bot te stoven in een zelfgemaakte kokossaus gaart de kip heel 
gelijkmatig en wordt hij heerlijk zacht. Het stoven zorgt er ook voor dat alle smaken goed in het 
vlees trekken.Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g

§

KIPPENDIJ IN KOKOSSAUS MET PAKSOI 
Met champignons en pandanrijst

LactosevrijdTotaal: 35-40 min.8
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1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pandanrijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Verse gember (cm) 2    3    4    5    6    7    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Champignons (g) f 125    250    375    500    625    750    
Kippendij met bot 
(120 g) f

1    2    3    4    5    6    

Kokosmelk (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Sesamzaad 
(g) 11) 19) 22) 5    10    15    20    25    30    

Paksoi (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vissaus (tl) 4)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Limoen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

*Zelf toevoegen
Olijfolie* (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) 3431 / 478 820 / 114
Vet totaal (g) 44 6
 Waarvan verzadigd (g) 17,6 2,5
Koolhydraten (g) 73 10
 Waarvan suikers (g) 4,0 0,6
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 30 4
Zout (g) 0,7 0,1

ALLERGENEN

4) Vis 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, rasp, hapjespan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kippendij in kokossaus met paksoi.

RIJST KOKEN
Kook 225 ml water per persoon in een 

pan met deksel en kook de rijst, afgedekt, 
8 minuten. Laat daarna 10 minuten, afgedekt, 
nagaren en breng op smaak met peper 
en zout. 

SNIJDEN
Schil ondertussen de gember en rasp 

of snijd fijn t. Pers de knoflook of snijd 
fijn. Halveer de champignons en snijd de 
eventuele grotere in kwarten. 

KIP STOVEN
 Verhit de helft van de olijfolie in een 
hapjespan met deksel op middelmatig vuur en 
bak de gember en de knoflook 3 – 4 minuten. 
Leg de kippendij met bot erbij en bak in 
6 – 8 minuten bruin. Voeg de champignons 
tt, peper en zout toe, bak nog 2 – 3 minuten 
en blus af met de kokosmelk. Dek de pan af 
en stoof nog 10 – 12 minuten. Keer de kip af en 
toe om.

PAKSOI BAKKEN
Verhit ondertussen een koekenpan op 

hoog vuur en rooster het sesamzaad, zonder 
olie, goudbruin. Haal uit de pan en bewaar 
apart. Verwijder de steelaanzet van de paksoi, 
snijd de stelen en het blad klein en houd 
apart van elkaar. Verhit de overige olijfolie 
in dezelfde koekenpan en roerbak de stelen 
2 minuten. Voeg het groene blad en 1/2 tl 
vissaus per persoon toe en bak nog 1 minuut. 

LIMOEN TOEVOEGEN
 Pers de limoen uit besprenkel de kip in 
kokosmelk vlak voor serveren met 1 tl sap per 
persoon. Serveer de rest van het limoensap 
aan tafel. 

�

tTIP: Je hoeft de gember niet te schillen 
voordat je hem raspt. Dat scheelt weer tijd!

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de borden, schep 
de paksoi ernaast en garneer met het 
sesamzaad. Schep de kip in kokossaus op 
de rijst.

ttTIP: De champignons garen mee in de 
kokosmelk,  daardoor worden ze vrij zacht. 
Voor meer bite kun je ze eventueel apart 
bakken.



Parelcouscous komt oorspronkelijk uit Noord-Afrika, maar in dit gerecht combineer je het 
met Zuid-Amerikaanse smaken. Het sap van de limoen is niet alleen lekker fris, door het 
zuur verkleurt de verse avocado ook minder snel. Deze salade is perfect om op een warme 
zomeravond mee te nemen naar het park. 

Een avocado rijpt nog door nadat hij van de 
boom is geplukt. Heb je 'm al thuis, maar 

is 'ie nog net iets te hard? Stop de avocado 
dan in een papieren zak met een rijpe 

banaan of een appel. 

AVOCADO

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v
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Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Pompoenpitten

Verse koriander fLimoen

Tomaat fUi

ParelcouscousAvocado

Feta f

Veldsla f

PARELCOUSCOUSSALADE MET AVOCADO EN FETA 
Met tomaat, limoen en koriander



BEGIN 
GOED

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 SALADE MENGEN 
• Klop in een saladekom de extra vierge olijfolie, de witte 

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

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

en de veldsla door. 

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

feta erboven en bestrooi met de pompoenpitten.
 

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

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

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

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

de pompoenpitten tot ze beginnen te poffen. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Ui (st)  1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Tomaat (st) f 1    2 3    4 5    6
Avocado (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Limoen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse koriander (takjes) 23) f 4    8 12    16 20    24    
Pompoenpitten (g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60
Veldsla (g) 23) f 40 60 80 100 120 140
Feta (g) 7) f 40    75 100    125 150    200    

*Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje* (ml)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Witte balsamicoazijn* (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing* (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3222 / 770 541 / 129
Vetten (g)  41 7
 Waarvan verzadigd (g)  11,0 1,8
Koolhydraten (g)  71 12
 Waarvan suikers (g)  9,9 1,7
Vezels (g)  10 2
Eiwit (g)  23 4
Zout (g)  3,0 0,5

ALLERGENEN

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

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



Rigatoni lijkt op penne, maar is wat groter. Door de geribbelde structuur van deze buisvormige 
pasta kan de saus zich goed hechten voor extra veel smaak! Dit gerecht staat lekker snel op 
tafel en je bespaart ook nog eens op afwas: je kookt de broccoli namelijk in dezelfde pan als 
de pasta.

Broccoli is gezond en bevat veel belangrijke 
voeddingsstoffen. Door het te roosteren 

krijgt het een hele andere smaak dan 
wanneer je het kookt - meer nootachtig.

BROCCOLI 

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

- 

%

Quick & Easy  Totaal: 20 min.4

Crème fraîche f

Spekblokjes fBladpeterselie f

RigatoniBroccoli f

KnoflookteenUi

Geraspte belegen  
kaas f

RIGATONI MET BROCCOLI EN SPEKJES 
Met crème fraîche en belegen kaas



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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3 SPEKJES BAKKEN
• Verhit een wok of hapjespan op hoog vuur en bak de 

spekblokjes 3 – 4 minuten.
• Voeg de ui en knoflook toe en bak nog 3 – 4 minuten.
•  Haal de pan van het vuur en roer de crème fraîche en de 

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

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

overige peterselie. 

tTIP: Bewaar wat van het kookvocht en voeg eventueel 
samen met de crème fraîche toe voor een iets dunnere saus.

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

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

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

Kook de laatste 5 minuten de broccoli mee.
• Giet af en laat zonder deksel uitstomen t.

2 SNIJDEN
• Snipper de ui.
• Pers of snijd de knoflook fijn.
• Snijd de verse bladpeterselie fijn. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Broccoli (g) f 250 500 750 1000 1250 1500
Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bladpeterselie (takjes) 23) f 3 6 9 12 15 18
Spekblokjes (g) f 50 100 150 200 250 300
Crème fraîche (bakje) 7) 15) 20) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Geraspte belegen kaas (g) 7) f 25 50 75 100 125 150

*Zelf toevoegen
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3686 / 881 528 / 126
Vetten (g)  47 7
 Waarvan verzadigd (g)  25,4 3,6
Koolhydraten (g)  76 11
 Waarvan suikers (g)  7,2 1,0
Vezels (g)  12 2
Eiwit (g)  34 5
Zout (g)  2,3 0,3

ALLERGENEN

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

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



40-45 min Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

g9

§

+ Veel handelingen

Trek alles uit de kast voor dit heerlijke gerecht - vrij letterlijk, want je hebt veel pannen nodig - en lees 
het recept op je gemak even door voor je begint met koken. Zeekraal is van zichzelf vrij zout, houd 
dit in gedachten voor je het gerecht verder op smaak brengt met zout. De frisse citroenmayonaise 
brengt het gerecht mooi in balans.

GEBAKKEN ZALMFILET MET ZEEKRAALTOPPING 
MET GEBAKKEN VENKEL, KRIELTJES EN CITROENMAYONAISE

Mayonaisef

Verse dille fCitroen 

UiKrieltjes

Venkel fKnoflookteen

Zeekraal f

Zalmfilet met vel f

Zeekraal lijkt op zeewier, maar is een 
groente. De plantjes groeien op zilte 
of brakke grond, bijvoorbeeld op de 
kustlijn, en niet in zee zoals de naam 

doet vermoeden. 

ZEEKRAAL

 SPECIAAL INGREDIËNT 



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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ZALMFILET BAKKEN
 Dep de zalmfilet droog met keukenpapier 
en wrijf in met peper en zout. Verhit 1 el 
olijfolie per persoon in een koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de zalmfilet 
2 – 3 minuten op het vel. Zet het vuur lager, 
draai de vis om en bak nog 1 – 2 minuten.

ZEEKRAAL BAKKEN
  Verhit tegelijkertijd de overige olijfolie in 
een andere koekenpan en fruit de knoflook 
1 – 2 minuten. Voeg de zeekraal toe en 
roerbak nog 4 – 6 minuten.

SERVEREN
 Verdeel de krieltjes over de borden, 
schep de venkel ernaast en leg de zalmfilet 
op de venkel. Schep de gebakken zeekraal 
op de zalm en garneer het gerecht met dille. 
Serveer met de citroenmayonaise.

KRIELTJES BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Was 

de krieltjes en halveer ze. Leg de krieltjes in 
een ovenschaal en meng met 1 el olijfolie per 
persoon. Breng op smaak met peper en zout. 
Bak de krieltjes 25 – 35 minuten in de oven, 
schep halverwege om.

SNIJDEN, PERSEN, HAKKEN
Snipper ondertussen de ui en pers de 

knoflook of snijd fijn. Halveer de venkel, snijd 
in kwarten en verwijder de harde stengels en 
kern. Snipper de venkel t. Pers de citroen uit 
en hak de dille grof.

tTIP: In dit recept snipper je de venkel net 
zoals je dat bij een ui doet. Hierdoor wordt hij 
sneller gaar en zal hij een zachtere, minder 
anijsachtige, smaak krijgen.

 VENKEL BAKKEN
 Verhit de roomboter in een hapjespan op 
middelhoog vuur en fruit de ui 2 – 3 minuten. 
Voeg de gesnipperde venkel toe en bak deze 
in 10 – 12 minuten zacht. Blus vervolgens af 
met 3 el water per persoon en laat inkoken tot 
het grootste deel van het vocht is verdampt. 
Voeg eventueel meer water toe wanneer je de 
venkel nog zachter wilt. Meng ondertussen in 
een kleine kom 1/2 tl citroensap per persoon 
met de mayonaise.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 250    500    750    1000    1250    1500    
Ui (st)  1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Venkel (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse dille 
(takjes) 23) f

4    8    12    16    20    24    

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

40    50    75    100    125    150    

Zalmfilet met vel  
(130 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Zeekraal (g) f 25    50    75    100    125    150    

*Zelf toevoegen
Olijfolie* (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Roomboter* (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) 4033 / 964 641 / 153 
Vetten (g) 71 11
 Waarvan verzadigd (g) 17,0 2,7
Koolhydraten (g) 51 8
 Waarvan suikers (g) 5,4 0,9
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, hapjespan, kleine kom en 2x koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de gebakken zalmfilet met zeekraaltopping.



Rozijnen

Stroofwafelkruimels

Geschaafde amandelen 

Zure room f

Delcorf appel Gemalen kaneel

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 10 – 15 min.3

- Supersimpel Dit simpele dessert doet een beetje denken aan de vulling 
van appeltaart. Je bakt appel en rozijnen met kaneel in 
boter tot een smeuïg geheel. Een flinke schep zure room 
voor de nodige frisheid en genieten maar!

GEBAKKEN APPEL MET ROZIJNEN 
EN STROOPWAFELKRUIMELS 
Met kaneel, amandelen en zure room



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

 

 

GEBAKKEN APPEL MET ROZIJNEN EN 
STROOPWAFELKRUIMELS

BENODIGDHEDEN: 
2x koekenpan.

1 Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd de appel in 
kleine blokjes. Verhit de roomboter in een koekenpan op 

middelhoog vuur en roerbak de appel met de rozijnen, de 
kan eel en de suiker 6 – 8 minuten.   

2  Verhit ondertussen een andere koekenpan zonder olie 
op middelhoog vuur en rooster het amandelschaafsel 

goudbruin. Haal uit de pan en bewaar apart.

3 Verdeel de gebakken appel met rozijnen over 
de borden en serveer met een lepel zure room. 

Garneer de appel met de geschaafde amandelen en 
de stroopwafelkruimels.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Delcorf appel (st) 4 8
Rozijnen (g) 19) 22) 25) 80 160
Gemalen kaneel (el) 1 2
Geschaafde amandelen (g) 
8) 19) 22) 25) 

20 40

Zure room (g) 7) f 100 200
Stroofwafelkruimels (g) 
1) 3) 19) 22) 

60 120

*Zelf toevoegen
Roomboter* (el) 1 2
Suiker* (el) 1 2
 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2900 / 693 759 / 181
Vetten (g) 33 9
 Waarvan verzadigd (g) 16,4 4,3
Koolhydraten (g) 88 23
 Waarvan suikers (g) 70,7 18,5
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 7 2
Zout (g) 0,4 0,1

 
ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 8) Noten 
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
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-

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

WARME HAVERMOUTCRUMBLE   
Met kokosrasp en kwark

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Dadelstukjes (g) 19) 22) 50 100

Pecannoten (g) 8) 19) 22) 25) 40 80

Zonnebloempitten (g) 19) 22) 25) 15 30

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

Havermout  (g) 15) 19) 22) 25) 50 100

Pindakaas (kuipje) 5) 22) 2 4

Honing (potje) 1 2

Halfvolle kwark (ml) 7) 15) 20) f 100 200

*Zelf toevoegen

Roomboter* (el) 2 4

 fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom, steelpan en bakplaat met bakpapier

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2536 / 606 1393 / 333
Vetten (g) 40 22
 Waarvan verzadigd (g) 15,4 8,5
Koolhydraten (g) 48 26
 Waarvan suikers (g) 28,4 15,6
Vezels (g) 6 3
Eiwit (g) 11 6
Zout (g) 0,1 0,1

ALLERGENEN

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

1 Verwarm de oven voor op 180 graden. Verkruimel de pecannoten in een kom. Voeg 
de dadelstukjes, zonnebloempitten, kokosrasp en havermout toe. 

2 Meng de pindakaas, honing, roomboter en 2 el water per persoon in een 
steelpan en laat al roerend op laag vuur smelten. Zet het vuur daarna uit.

3 Voeg het havermoutmengsel toe aan de steelpan en meng goed door. Schep 
daarna over op een bakplaat met bakpapier en bak 15 – 20 minuten in de oven. 

Laat daarna wat afkoelen. 

4 Verdeel de havermoutcrumble over kommen en schep er een flinke lepel 
kwark op. 

 WARME 
HAVERMOUTCRUMBLE   
Met kokosrasp en kwark  
 
 
CRACKERS MET 
AVOCADO   
Met oude kaas en tomaat  
 
 
VOLLE YOGHURT MET 
RODE BESSEN  
Met muesli en banaan  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

VOLLE YOGHURT MET RODE BESSEN  
Met muesli en banaan

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Avocado (st) ½ 1

Pruimtomaat (st) f 1 2

Vezelrijke crackers (st) 1) 11) 21) 4 8

Oude kaas (plak) 7) f 2 4

*Zelf toevoegen

Peper* naar smaak

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1146 / 274 819 / 196
Vetten (g) 19 14
 Waarvan verzadigd (g) 7,2 5,1
Koolhydraten (g) 12 9
 Waarvan suikers (g) 2,8 2,0
Vezels (g) 7 5
Eiwit (g) 11 8
Zout (g) 0,6 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 11) Sesam 

Kan sporen bevatten van: 21) Melk/lactose

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Banaan (st) f 2 4

Rode bessen (g) f 125 250

Volle yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 400 800

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

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1347 / 322 380 / 91
Vetten (g) 10 3
 Waarvan verzadigd (g) 5,0 1,4
Koolhydraten (g) 43 12
 Waarvan suikers (g) 28,7 8,1
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 11 3
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

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

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

1Halveer de avocado, verwijder de pit 
en lepel het vruchtvlees eruit. Snijd de 

tomaat in dunne plakken.

2 Verdeel de avocado over de vezelrijke 
crackers en beleg met de oude kaas en 

tomaat. Bestrooi met peper naar smaak.

CRACKERS MET AVOCADO 
Met oude kaas en tomaat

1 Snijd de banaan in plakken en spoel de 
bessen af. 

2 Verdeel de yoghurt over de 
ontbijtkommen en garneer met de 

muesli en het fruit.



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 35 - 25 t/m 29 augustus

Gebakken zeebaars met zelfgemaakte salieboter Japanse noedelsoep met kipfilet Conchiglie met rode pesto en feta Schelvisfilet met linzen en spekjes

 Burger met pittige groene peper en piccalilly

Bánh mì met gehaktballetjes 

Groentelasagne met zelfgemaakte roomsaus

 Bonensalade met croutons en spiegelei

Aziatisch rijstgerecht met spiegelei Tomatensoep en warm broodje met buffelmozzarella

 Salade met Duitse biefstuk en pestodressing PREMIUM : Kip piccata met groene asperges  
en linguine



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

Wentelteefjes van suikerbrood 

Panna cotta karamel

Bulgaarse yoghurt met peer en pistachenoten Meergranenbeschuit met avocado

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Buon appetito!

Wij zijn gek op panna cotta! Deze versie van NonnaPepa met 
karamelsaus is om je vingers bij op te eten. Panna cotta betekent 
gekookte room in het Italiaans en dit dessert uit 
Noord-Italië is dan ook heerlijk romig.

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

Buon appetito!




