KAPSALON MET KIPGYROS
Met zelfgemaakte ovenfriet, sla en tomaatjes

Vastkokende
aardappelen

Knoflookteen

Mini-romatomaten f

Verse bieslook f

Mayonaise f

Kipgyros f

Radicchio & ijsbergsla
f

8 Totaal: 35-40 min. g Glutenvrij
* Gemakkelijk
b Family
§ Eet binnen 5 dagen

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 de knoflooksaus maak je bijvoorbeeld zelf een dressing met karnemelk. Heb je dit
niet in huis? Met onze tip maak je alsnog een lekkere dressing.

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

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

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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.

Vastkokende
250 500 750 1000 1250 1500
aardappelen (g)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)
Mini-romatomaten
100 150 200 250 300 350
(g) f
Verse bieslook
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
(bos) 23) f
Mayonaise
40 75 100 140 175 200
(g) 3) 10) 19) 22) f
110 220 330 440 550 660
Kipgyros (g) f
Raddichio & ijsbergsla
100 150 200 250 300 350
(g) 23) f
Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
6
Olijfolie (el)
11/2 3 41/2 6 71/2 9
Karnemelk (el)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

3349 / 801
51
7,6
54
6,2
6
29
0,6

576 / 138
9
1,3
9
1,1
1
5
0,1

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

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
er boven op. Wil je de frieten liever krokant
houden? Leg de salade en de kipgyros dan
naast de friet. tt.

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

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

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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SCHELVIS MET ZACHTE UI EN BOTERSAUS

Met broccoli en verse kruiden

Half kruimige
aardappelen

Ui

Verse bladpeterselie f Verse bieslook f

Broccoli f

Schelvisfilet
zonder vel f

6 Totaal: 25-30 min. g Glutenvrij
* Gemakkelijk
L Caloriefocus
§ Eet binnen 3 dagen

Dit gerecht is geïnspireerd op de Vlaamse keuken. De schelvisfilet gaar je in de oven op een
bedje van zachte ui, met een fris schijfje citroen om het af te maken. De saus maak je zelf met
gesmolten roomboter, verse kruiden en een beetje bouillon.

Citroen

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, koekenpan, ovenschaal en steelpan.
Laten we beginnen met het koken van de schelvis met zachte ui en botersaus.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden en
bereid de bouillon in een pan met deksel.
Schil of was de aardappelen grondig en snijd
in grove stukken. Zorg dat de aardappelen
net onder water staan in een andere pan met
deksel, breng afgedekt aan de kook en laat
12 – 15 minuten zachtjes koken. Giet daarna af
en laat zonder deksel uitstoment.

UI BAKKEN
Snijd ondertussen de ui in dunne ringen
en snijd de bladpeterselie en bieslook
fijn. Verhit de helft van de roomboter in een
koekenpan en bak de ui 6 – 8 minuten op
middellaag vuur. Breng op smaak met peper
en zout. De ui mag licht verkleuren. Voeg
halverwege de helft van de bladpeterselie en
bieslook toe.

SNIJDEN EN VIS DROOGDEPPEN
Snijd ondertussen de bloem van de
broccoli in kleine roosjes en de steel in kleine
blokjes. Snijd de citroen in plakken. Dep de
schelvisfilet droog met keukenpapier.

Half kruimige
250 500 750 1000 1250 1500
aardappelen (g)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ui (st)
Verse bladpeterselie
3
6
9 12 15 18
(takjes) 23) f
Verse bieslook
5 10 15 20 25 30
(sprieten) 23) f
250 500 750 1000 1250 1500
Broccoli (g) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Citroen (st)
Schelvisfilet zonder vel
1
2
3
4
5
6
(100 g) 4) f
Zelf toevoegen
300 600 900 1200 1500 1800
Groentebouillon (ml)
2
4
6
8 10 12
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

2625 / 628
28
16,5
55
6,0
14
32
3,4

262 / 63
3
1,6
5
0,6
1
3
0,3

ALLERGENEN
4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

IN DE OVEN
Schep de helft van de uien in een
ovenschaal en leg de schelvisfilet erop.
Breng op smaak met peper en zout en leg per
persoon 1 plak citroen op de schelvis. Verdeel
de overige ui bovenop de schelvis en bak
8 – 10 minuten in de oven, of tot de schelvis
gaar is.
tTIP: Wil je de gekookte aardappelen
meer smaak geven? Meng er dan een klontje
roomboter door en breng op smaak met peper
en zout.

SAUS MAKEN
Kook ondertussen de broccoli, afgedekt,
in 8 – 10 minuten beetgaar in de pan met
bouillon. Giet de broccoli af, maar vang de
bouillon op. Laat de broccoli zonder deksel
uitstomen. Smelt vlak voor serveren de overige
roomboter in een steelpan op middellaag vuur.
Voeg een scheutje van de achtergehouden
bouillon toe en breng de saus op smaak met
de overige verse kruiden, peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de broccoli en de aardappelen
over de borden. Serveer met de vis en ui uit de
oven en schenk de botersaus erover.

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

RWEETJE: Door de uien eerst te bakken en
daarna verder te garen in de oven, krijgen ze
een zachte, licht zoete smaak.

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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Winterse risotto met aardpeer
Met gruyère en hazelnoten

Sjalot

Prei f

Risottorijst

Aardpeer

Hazelnoten

Citroen

Verse bladpeterselie f Geraspte gruyère f

9 Totaal: 40-45 min. v Veggie
* Gemakkelijk
g Glutenvrij
% Eet binnen 5 dagen

Aardpeer doet vanwege zijn zoete, nootachtige smaak wel wat denken aan artisjok. Niet voor
niets wordt hij ook wel Jeruzalem-artisjok genoemd. Gruyère en hazelnoten hebben ook een
diepe, nootachtige smaak. Daarom passen ze uitstekend samen in deze romige risotto. Om de
risotto ook iets fris mee te geven voeg je citroen en peterselie toe.

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan en fijne rasp.
Laten we beginnen met het koken van de winterse risotto met aardpeer.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon en voeg er per persoon
150 ml extra water aan toe. Snipper de sjalot.
Snijd de prei in dunne halve ringen en was
de prei vervolgens. Verhit 1 el roomboter per
persoon in een pan met deksel en fruit de
sjalot 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg de
prei toe en bak nog 5 minuten.

RIJST ROERBAKKEN
Voeg de risottorijst toe en bak al roerend
1 minuut. Voeg de witte balsamicoazijn en
⅓ van de bouillon toe en laat de rijstkorrels
de bouillon langzaam opnemen. Roer
regelmatig door.

RISOTTO GAREN
Voeg zodra de bouillon door de rijst is
opgenomen weer ⅓ van de bouillon toe en
herhaal dit met de rest van de bouillon. De
risotto is gaar zodra de korrel van buiten zacht
is en nog een lichte bite heeft vanbinnen.
Dit duurt ongeveer 20 – 25 minuten. Voeg
eventueel extra water toe om de korrel nog
verder te garen t.

1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sjalot (st)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Prei (st) f
75 150 225 300 375 450
Risottorijst (g)
100 200 300 400 500 600
Aardpeer (g)
Hazelnoten
15 30 45 60 75 90
(g) 8) 19) 22) 25)
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Citroen (st)
Verse bladpeterselie (g)
21/2 5 71/2 10 121/2 15
23) f
Geraspte gruyère
25 50 75 100 125 150
(g) 7) f
Zelf toevoegen
200 400 600 800 1000 1200
Groentebouillon (ml)
11/2 3 41/2 6 71/2 9
Roomboter (el)
Witte balsamicoazijn (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

3381 / 808
42
20,3
84
6,5
7
22
2,9

569 / 136
7
3,4
14
1,1
1
4
0,5

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

AARDPEER BAKKEN
Schil of was ondertussen de aardpeer
grondig en snijd hem in dunne plakjes tt.
Hak de hazelnoten grof. Verhit de overige
roomboter in de koekenpan en bak de plakjes
aardpeer 10 – 12 minuten op middelhoog
vuur, of tot ze goudbruin en zacht zijn. Breng
op smaak met peper en zout. Voeg de gehakte
hazelnoten toe en bak nog 2 minuten mee.

OP SMAAK BRENGEN
Roer een scheutje warm of gekookt water
door de risotto, zet het vuur uit en laat de
risotto, afgedekt, 5 minuten staan ttt.
Rasp de schil van de citroen en pers de
citroen uit. Snijd de verse bladpeterselie fijn.
Roer vervolgens de geraspte gruyère en 1 tl
citroensap per persoon door de risotto. Breng
op smaak met peper en eventueel met zout.

tTIP: Deze risotto bevat misschien meer
vocht, en is daarom wat natter dan je gewend
bent. Houd je daar niet van? Voeg dan minder
bouillon en water toe.

tttTIP: Door de risotto nog even te laten
nagaren met de deksel op de pan, wordt hij
extra smeuïg.

SERVEREN
Verdeel de risotto over de borden en
garneer met de aardpeer en de hazelnoten.
Bestrooi met de peterselie, citroenrasp naar
smaak en flink wat zwarte peper.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.

ttTIP: Snijd je de aardpeer in te dikke
plakken, dan wordt de binnenkant niet
snel genoeg gaar. Zorg er daarom voor dat
de plakjes echt dun zijn, zodat ze tijdens
het bakken knapperig vanbuiten en zacht
vanbinnen worden.

#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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SCANDINAVISCHE SALADE MET DORADE
Met gebakken aardappelen

Vastkokende
aardappelen

Komkommer f

Verse dille f

Sjalot

Little gem f

Doradefilet met vel f

Mayonaise f

7 Totaal: 30-35 min. g Glutenvrij
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

In Scandinavië zijn ze gek op dille. Dit verfijnde kruid heeft een licht anijsachtige smaak en
is erg populair als smaakmaker in visgerechten. Wij hebben dit keer voor dorade gekozen.
Dorade, ook wel bekend als goudbrasem, is een witvis met een stevige, volle smaak. De vis is
gemakkelijk te bereiden en dat doe je vandaag door hem kort te bakken met mosterd voor
extra pit.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Scandinavische salade met dorade.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

AARDAPPELEN BAKKEN
Schil de aardappelen of was ze grondig
en snijd in parten. Verhit de olijfolie in een
hapjespan met deksel en bak de aardappelen
25 – 35 minuten, afgedekt, op middelhoog
vuur. Haal na 20 minuten de deksel van de
pan. Schep regelmatig om en breng op smaak
met peper en zout.

SNIJDEN
Snijd de komkommer in dunne plakken.
Hak de dille grof en snipper de sjalott. Snijd
de little gem in smalle reepjes.

SALADE MAKEN
Meng in een saladekom de witte
wijnazijn, honing, extra vierge olijfolie en 1/2 tl
mosterd per persoon tot een dressing. Breng
op smaak met peper en zout. Meng vervolgens
de komkommer, de little gem en de dille
door de dressing.

tTIP: Houd je niet van rauwe sjalot? Bak
hem dan mee met de doradefilet in stap 5.

Vastkokende
aardappelen (g)
Komkommer (st) f
Verse dille
(g) 23) f
Sjalot (st)
Little gem (st) f
Doradefilet met vel
(100 g) 4) f
Mayonaise
(g) 3) 10) 19) 22) f

250 500 750 1000 1250 1500
1/4

1/2

3/4

1

11/4 11/2

21/2

5

1/4
1

1/2
2

3/4
3

1
4

1

2

3

4

25

50

75 100 125 150

71/2 10 121/2 15
11/4 11/2
5
6
5

Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
Olijfolie (el)
1
2
3
4
5
Witte wijnazijn (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2
Honing (tl)
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2
3
6
9 12 15
Mosterd (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

2992 / 715
42
9,1
53
7,0
7
27
0,7

488 / 117
7
1,5
9
1,1
1
4
0,1

ALLERGENEN

DORADE BAKKEN
Verhit de roomboter in een koekenpan
op middelhoog vuur. Bak de doradefilet
2 – 3 minuten op het vel en 1 – 2 minuten aan
de andere kant. Breng op smaak met peper en
zout tt.

SERVEREN
Serveer de Scandinavische salade
met de gebakken aardappelen en de
mosterddorade. Garneer met de mayonaise.

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

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

ttTIP: Zorg dat de pan goed heet is voor je
de vis toevoegt. De vis plakt dan minder snel
aan de bodem van de pan.

3
6
3
3
18
3

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

DORADE INSMEREN
Dep de doradefilet droog met
keukenpapier. Smeer beide kanten van de
doradefilet goed in met de overige mosterd,
gebruik je handen of een kwastje. Breng op
smaak met peper en zout.

6

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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Mexicaanse taco's Met Kipgehakt

Met pittige groene peper en cheddar

Ui

Groene peper f

Groene paprika f

Tomaat f

Rode kidneybonen

Mexicaans gekruid
kipgehakt f

Mexicaanse kruiden

Tomatenpuree

Tacoschelpen

Geraspte cheddar f

Zure room f

5 Totaal: 20-25 min. r Quick & Easy
* Gemakkelijk
L Calorie-focus
% Eet binnen 5 dagen b Family
g Glutenvrij

Dit Mexicaanse gerecht vond zijn weg naar Europa via de taco-hype die is ontstaan in Amerika.
Voor de vulling gebruik je kidneybonen. Samen met de groene peper en het gekruide kipgehakt
zorgen ze voor typisch Mexicaanse smaken.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de Mexicaanse taco's met kipgehakt.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Snipper de ui. Verwijder de zaadlijsten van de
groene peper en de groene paprika. Snijd de
groene peper fijn. Snijd de groene paprika
en de tomaat in kleine blokjes. Laat de rode
kidneybonen uitlekken.

KIPGEHAKT BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een wok of
hapjespan met deksel en bak het kipgehakt in
2 minuten los op middelhoog vuur.

ROERBAKKEN
Voeg vervolgens de ui, groene peper,
groene paprika, de Mexicaanse kruiden
en de tomatenpuree toe aan de wok of
hapjespan en roerbak nog 2 minuten.

1/2 1
Ui (st)
1/4 1/2
Groene peper (st) f
1/2 1
Groene paprika (st) f
1
2
Tomaat (st) f
Rode kidneybonen
1/2 1
(blik)
Mexicaans gekruid
100 200
kipgehakt (g) f
Mexicaanse kruiden (tl) 1/2 1
1/2 1
Tomatenpuree (blikje)
3
6
Tacoschelpen (st)
Geraspte cheddar
25 50
(g) 7) f

11/2
3/4
11/2
3

2
1
2
4

21/2 3
11/4 11/2
21/2 3
5
6

11/2

2

21/2

3

300 400 500 600
11/2 2 21/2
11/2 2 21/2
9 12 15

3
3
18

75 100 125 150

1
2
3
4
5
Zelf toevoegen
1
1
2
2
3
Zonnebloemolie (el)
Zwarte balsamicoazijn
1
2
3
4
5
(el)
naar smaak
Peper & zout

Zure room (el) 7) f

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

2368 / 566
28
10,1
28
15,4
13
40
1,2

390 / 93
5
1,7
4
2,5
2
7
0,2

ALLERGENEN
7) Melk/lactose

STOVEN
Voeg de blokjes tomaat, de kidneybonen
en de zwarte balsamicoazijn toe aan de wok of
hapjespan en laat, afgedekt, 10 – 12 minuten
zachtjes koken op middellaag vuur. Breng
op smaak met peper en zout. Mocht je de
saus nog te nat vinden, laat hem dan nog
2 – 3 minuten zonder deksel inkoken.

sTIP: Houd je van pittig eten? Voeg dan wat
tabasco toe aan de saus of serveer deze aan
tafel.

TACOSCHELPEN VERWARMEN
Verdeel ondertussen de tacoschelpen
over een bakplaat met bakpapier en verwarm
ze 5 minuten in de oven.
TIP: De tacoschelpen zijn nogal breekbaar
en gaan onderweg helaas weleens stuk. Is
dit bij jou het geval en zijn ze niet meer te
vullen? Breek alle taco's dan in stukken en bak
ze in de oven zoals aangegeven. Verdeel het
gehaktmengsel, de zure room en de geraspte
cheddar erover en bak nog 5 minuten.

SERVEREN
Verdeel de taco’s over de borden en vul
met het kipgehaktmengsel t, garneer met
de geraspte cheddar en een eetlepel zure
room per persoon.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh

tTIP: Vul elke tacoschelp vlak voor je hem
gaat eten, zo blijven ze lekker knapperig.

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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6
3
6

CONCHIGLIE MET RODE PESTO EN FETA
Met mini-romatomaatjes, rucola en basilicum

Sjalot

Mini-romatomaten f

Conchiglie

Feta f

Vers basilicum f

Rode pesto f

Rucola f

5 Totaal: 20-25 min. b Family
* Gemakkelijk
V Veggie
% Eet binnen 5 dagen

Rode pesto is minder bekend dan de groene variant, maar minstens net zo lekker. Hij wordt
gemaakt van zongedroogde tomaten en geeft een heerlijke mediterrane smaak aan deze pasta.
De rucola en verse basilicum zorgen voor frisheid in het gerecht.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de conchiglie met rode pesto en feta.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)
Mini-romatomaten
(g) f
Conchiglie (g) 1) 17) 20)
Feta (g) 7) f
Vers basilicum (g) 23) f
Rode pesto (g) 7) 8) f
Rucola (g) 23) f

GROENTEN SNIJDEN
Kook ruim water in een pan met deksel
voor de conchigli. Snipper de sjalot en halveer
de mini-romatomaten.

CONCHIGLIE KOKEN
Kook de conchiglie, afgedekt,
14 – 16 minuten. Giet daarna af en laat zonder
deksel uitstomen.

TOMATEN ROERBAKKEN
Verhit ondertussen de olijfolie in een wok
of hapjespan en fruit de sjalot 2 minuten op
middellaag vuur. Zet het vuur middelhoog,
voeg de tomaten toe en roerbak 4 minuten.
Breng op smaak met peper en zout.

1

2

3

4

5

6

125 250 375 500 625 750
90
50
21/2
40
40

180
75
5
80
60

270
100
71/2
120
80

360
125
10
160
100

450
150
121/2
200
120

540
175
15
240
140

Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
Olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn
1/2 1 11/2 2 21/2
(el)
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

3439 / 822
46
9,8
76
9,9
7
21
1,7

825 / 197
11
2,4
18
2,4
2
5
0,4

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

PASTA MENGEN
Snijd ondertussen de feta in blokjes van
½ cm en scheur de blaadjes basilicum klein.
Voeg de conchiglie en de rode pesto toe aan
de wok of hapjespan en verhit 1 minuut t.

DRESSING MAKEN
Maak in een kleine kom een dressing van
de zwarte balsamicoazijn en de extra vierge
olijfolie. Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de rucola en de conchiglie
over de borden. Besprenkel met de dressing
en garneer het gerecht met de feta en
het basilicum.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh

tTIP: Voeg voor een zoetzuur accent 1 tl
zwarte balsamicoazijn per persoon toe aan de
pastasaus.

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
3
3

KOKOS-NOEDELSOEP MET SUGARSNAPS

Met Chinese kool en gekookt ei

5 Totaal: 20-25 min. V Veggie
- Supersimpel
d Lactosevrij
% Eet binnen 5 dagen

Deze rijkgevulde noedelsoep voert je mee naar Azië. Gemalen citroengras, ook wel sereh
genoemd, geeft het gerecht de typerende oosterse smaak. Sugarsnaps vind je veel
terug in de Aziatische keuken, het is een kruising tussen peultjes en doperwten en geeft het
gerecht een lekkere bite.

Verse gember

Rode peper f

Chinese kool f

Limoen

Kokosmelk

Sugarsnaps f

Vrije-uitloopei f

Gemalen citroengras

Noedels

Sojasaus

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Wok of soeppan met deksel en steelpan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kokos-noedelsoep met sugarsnaps.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDING
Bereid de bouillon. Schil de gember en
snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode
peper en snijd de rode peper fijn. Snijd de
Chinese kool in reepjes t. Pers de limoen uit.

KOKOSMELK DOORROEREN
Roer de kokosmelk goed door zodat
eventuele klontjes oplossen.

ROERBAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een wok
of soeppan met deksel en fruit de gember
en de rode peper 2 minuten op middelhoog
vuur. Voeg vervolgens de Chinese kool en de
sugarsnaps toe en roerbak nog 3 minuten.

1
2
3
4
Gember (cm)
1/4 1/2 3/4 1
Rode peper (st) f
200 400 600 800
Chinese kool (g) f
1/4 1/2 3/4 1
Limoen (st)
125 250 375 500
Kokosmelk (ml) 26)
50 100 150 200
Sugarsnaps (g) f
4
6
8
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2
Gemalen citroengras
½ 3/4 1 11/2
(tl)
70
140 200 270
Noedels (g) 1)
10 20 30 40
Sojasaus (ml) 1) 6)

5
6
11/4 11/2
1000 1200
11/4 11/2
625 750
250 300
10 12
2

21/2

340 400
50 60

Zelf toevoegen
300 600 900 1200 1500 1800
Groentebouillon (ml)
½ 1 1½ 2 2½ 3
Zonnebloemolie (el)
naar smaak
Peper & zout*
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

3234 / 773
44
25,2
65
4,7
8
30
5,7

364 / 87
5
2,8
7
0,5
1
3
0,6

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 26) Sulfiet

EIEREN KOKEN
Breng ondertussen ruim water aan de
kook in een steelpan met deksel, voeg 2 eieren
per persoon toe en kook in 6 – 8 minuten hard.
Spoel de eieren onder koud water en pel ze.

SOEP BEREIDEN
Voeg de kokosmelk, het citroengras en
de bouillon toe aan de wok of soeppan en
breng al roerend aan de kook. Dek de pan af
en laat de soep 10 minuten zachtjes koken.
Voeg na 6 minuten de noedels toe tt. Breng
op smaak met de sojasaus, 1 tl limoensap per
persoon, peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de kokossoep over de
soepkommen. Snijd de eieren doormidden en
leg deze op de soep.

RWEETJE: Wist je dat 200 g Chinese kool
zoals je in dit gerecht gebruikt meer calcium
bevat dan een beker melk van 200 ml?

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

tTIP: Kool slinkt wanneer je het bakt. Heb je
nog kool over? Voeg deze dan extra toe.

ttTIP: Breek de noedels voordat je ze aan
de wok of soeppan toevoegt. Dat eet straks
een stuk gemakkelijker.

LTIP: Let jij op je zoutinname? Gebruik dan
een kwart of de helft van de sojasaus en kies
voor natriumarme bouillon.

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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GEMARINEERDE TOFU
Met rijst en knoflookbroccoli

Knoflookteen

Rode peper f

Venkelzaad

Sojasaus

Steranijs

Tofu f

Broccoli f

Zilvervliesrijst

Vrije-uitloopei f

Bosui f

Pikante honingpinda's

9 Totaal: 40-45 min. V Veggie
* Gemakkelijk
d Lactosevrij
% Eet binnen 5 dagen

Tofu heeft misschien een stoffig imago, maar wanneer je het goed marineert is dat echt
onverdiend! Deze eiwitrijke vleesvervanger wordt gemaakt van gestremde sojamelk. Het proces
lijkt een beetje op dat van kaasmaken. Door gaatjes in de tofu te prikken trekt de marinade er
goed in. Vaak gebruik je olie in een marinade, maar vandaag niet, want dat zorgt voor een laagje
om de tofu dat juist voorkomt dat de marinade erin trekt.

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kom, koekenpan, steelpan en hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de gemarineerde tofu.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

TOFU MARINEREN
Pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder
de zaadlijsten van de rode peper en snijd fijn.
Meng in een kom per persoon: 1 tl honing, 1/2 tl
venkelzaad, de sojasaus, 1/2 teen knoflook, de
rode peper en het steranijs. Snijd de tofu in
blokjes van ongeveer 1 – 2 cm en prik de tofu
voorzichtig in met een vork zodat er gaatjes
in komen. Hierdoor kan de marinade beter
intrekken. Leg de tofu in de marinade en laat
minimaal 10 minuten marineren t.

RIJST KOKEN
Snijd ondertussen de bloem van de
broccoli in kleine roosjes en de steel in kleine
blokjes. Breng ruim water aan de kook in een
pan met deksel, voeg de zilvervliesrijst toe en
kook 12 – 15 minuten. Giet af en laat uitstomen
zonder deksel.

BROCCOLI BAKKEN
Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon
in een hapjespan met deksel op middelmatig
vuur. Voeg de overige knoflook en de broccoli
toe en bak 2 – 3 minuten. Schenk 50 ml water
per persoon bij de broccoli, dek af en stoom 10
– 15 minuten, of tot de broccoli gaar is. Roer af
en toe om zodat de broccoli niet aanbakt.

1
2
3
4
5
6
Knoflookteen (st)
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Rode peper (st) f
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Venkelzaad (tl)
20 40 60 80 100 120
Sojasaus (ml) 1) 6)
1
1
1
1
2
2
Steranijs (st)
125 250 375 500 625 750
Tofu (g) 6) f
250 500 750 1000 1250 1500
Broccoli (g) f
85 170 250 335 420 505
Zilvervliesrijst (g)
2
3
4
5
6
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1
1
2
3
4
5
6
Bosui (st) f
Pikante honingpinda's
10 20 30 40 50 60
(g) 5) 22) 25)
Zonnebloemolie (el)
Honing (tl)
Peper & zout

Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
naar smaak

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

3358 / 803
34
5,4
78
9,0
12
41
3,2

563 / 135
6
0,9
13
1,5
2
7
0,5

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

EI KOKEN
Breng ondertussen ruim water aan de
kook in een steelpan en kook het ei 6 minuten.
Wil je een hardgekookt ei, kook per persoon
1 ei dan 8 – 12 minuten. Giet af en koel met
koud water. Snijd ondertussen de bosui in fijne
ringen en hak de pikante honingpinda's grof.

tTIP: Je krijgt meer rode peper dan je
gebruikt. Houd je van een kick? Gebruik dan de
dubbele hoeveelheid rode peper.

TOFU BAKKEN
Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon
in een koekenpan op middelhoog vuur en
bak de tofu met zo min mogelijk marinade
in 5 – 10 minuten rondom bruin. Roer niet te
veel, het is de bedoeling dat de buitenkant een
beetje krokant wordt. Haal uit de pan, voeg de
marinade toe aan de pan en schenk er 25 ml
water per persoon bij. Kook kort door zodat je
een sausje krijgt.

SERVEREN
Verdeel de rijst over de borden,
schep de broccoli erop en verdeel de tofu
erover. Schenk de marinade over het
gerecht en snijd het ei voorzichtig boven
het bord open. Garneer met de bosui en
pikante honingpinda's.

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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6
6

Griekse orzo met kippendijfilet en feta
Met verse citroentijm

Ui

Knoflookteen

Rode puntpaprika f Verse citroentijm f

6 Totaal: 25-30 min.
* Gemakkelijk
% Eet binnen 3 dagen

Deze orzo staat zo op tafel. Orzo is het Italiaanse woord voor gerst, maar het wordt eigenlijk
gemaakt van griesmeel van harde tarwe. Griesmeel wordt onder andere gebruikt om pudding
mee te maken, maar van deze variant - semolina - wordt bijvoorbeeld ook couscous gemaakt.
De citroentijm geeft het gerecht een verrassende twist - zoals de naam al verraadt heeft dit kruid
een citroenachtige smaak.

Orzo

Mediterraan gekruide
kippendijreepjes f

Gele en oranje
cherrytomaten f

Feta f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Griekse orzo met kippendijfilet en feta.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui en
pers de knoflook of snijd fijn. Halveer
de puntpaprika in de lengte en snijd
in smalle repen. Ris de blaadjes van de
takjes citroentijm.

ORZO KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een
pan met deksel en bak de orzo al roerende
1 minuut op middelmatig vuur. Schenk
de bouillon over de orzo en kook de orzo,
afgedekt, in 10 – 12 minuten op laag vuur
droog. Schep regelmatig om. Voeg eventueel
extra water toe als de orzo te droog wordt.

KIP EN GROENTEN BAKKEN
Verhit ondertussen de overige olijfolie
in een wok of hapjespan met deksel en bak
de ui en knoflook 1 minuut op middelhoog
vuur. Voeg de kippendijfilet, puntpaprika,
cherrytomaten en citroentijm toe en bak,
afgedekt, 7 – 8 minuten. Roer regelmatig door
en breng op smaak met peper en zout.

1/2
Ui (st)
1
Knoflookteen (st)
Rode puntpaprika
1/2
(st) f
Verse citroentijm (g)
21/2
23) f
85
Orzo (g) 1)
Mediterraanse
100
kippendijreepjes (g) f
Gele en oranje
150
cherrytomaten (g) f
25
Feta (g) 7) f

1
2

11/2
3

2
4

21/2
5

3
6

1

11/2

2

21/2

3

5

71/2 10 121/2 15

170 250 335 420 500
200 300 400 500 600
300 450 600 750 900
50

75 100 125 150

Zelf toevoegen
200 400 600 800 1000 1200
Groentebouillon (ml)
1
2
3
4
5
6
Olijfolie (el)
1
2
3
4
5
6
Wittewijnazijn (tl)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

3098 / 741
32
8,3
74
14,5
7
35
3,1

461 / 110
5
1,2
11
2,2
1
5
0,5

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

FETA VERKRUIMELEN
Verkruimel ondertussen de feta.

MENGEN
Voeg de wittewijnazijn toe aan de wok
of hapjespan en bak, zonder deksel, nog
1 minuut op hoog vuur. Voeg daarna de helft
van de kippendijfiletreepjes en groenten toe
aan de orzo, roer de orzo goed door en breng
verder op smaak met peper en eventueel zout.

SERVEREN
Verdeel de orzo over de borden met de
overige kippendijfiletreepjes en groenten
erover. Garneer met de feta.

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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NAANPIZZA MET BUFFELMOZZARELLA
Met aubergine, paprika en vers basilicum

4
- Supersimpel
V Veggie
% Eet binnen 5 dagen L Caloriefocus
Totaal: 20 min.

Quick & Easy

Deze verrassende pizza staat zo op tafel doordat je naanbrood gebruikt als pizzabodem.
Naanbrood is een platbrood dat wordt gegeten van het Midden-Oosten tot Centraal-Azië, maar
het is bij velen vooral bekend uit de Indiase keuken. Het geeft de pizza extra veel smaak en
ingrediënten uit de Italiaanse keuken maken het helemaal af.

Aubergine f

Gele paprika f

Knoflookteen

Buffelmozzarella f

Passata

Gedroogde oregano

Naanbrood

Vers basilicum f

Tomaat f

Rucola f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN:
Koekenpan, saladekom, bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de naanpizza met buffelmozzarella.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P
Aubergine (st) f
Gele paprika (st) f
Knoflookteen (st)
Buffelmozzarella (bol) 7) f
Tomatenpassata (pakje)
Gedroogde oregano (tl)
Naanbrood (st) 1) 6) 7)
Verse basilicum (g) 23)f
Tomaat (st) f
Rucola (g) 23)f

1 VOORBEREIDEN

2 AUBERGINE BAKKEN

• Snijd de paprika in dunne reepjes.

• Bak de plakken aubergine 3 - 4 minuten.

f in de koelkast bewaren

• Pers de knoflook of snijd fijn.

• Scheur ondertussen de buffelmozzarella in grove stukken.

VOEDINGSWAARDEN

• Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de aubergine in
dunne plakken.

• Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een koekenpan op
middelhoog vuur.

Olijfolie (el)
Witte balsamicoazijn (tl)
Extra vierge olijfolie (el)
Peper & zout

1/2
1/2
1/2
1/3
1/4
1
1
5
1/2
20
Zelf toevoegen
1/2
1
1/2

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

2P

3P

4P

5P

6P

1
1
1
2/3
1/2
2
2
10
1
40

11/2
11/2
11/2
1
3/4
3
3
15
11/2
60

2
2
2
11/3
1
4
4
20
2
80

21/2
21/2
21/2
12/3
11/4
5
5
25
21/2
100

3
3
3
2
11/2
6
6
30
3
120

1
2
1

11/2
2
21/2
3
4
5
11/2
2
21/2
naar smaak

PER PORTIE

PER 100 G

2657 / 635
27
8,1
71
15,5
13
21
1,2

516 / 123
5
1,6
14
3,0
2
4
0,2

3
6
3

ALLERGENEN
1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

3 PIZZA BELEGGEN EN BAKKEN

4 SALADE MAKEN EN SERVEREN

• Leg de naanbroden op een bakplaat met bakpapier en
verdeel de passata over de naanbroden.

• Snijd de tomaat in partjes. Maak in een saladekom een
dressing van de witte balsamicoazijn en extra vierge olijfolie.

• Beleg de naanbroden met de plakken aubergine,
paprika en de buffelmozzarella. Breng op smaak met
peper en zout. Bak de naanpizza 8 - 10 minuten in de oven.

• Voeg de rucola, tomaat en helft van het basilicum hier aan
toe en meng goed door. Breng op smaak met peper en zout

• Meng in een kom de passata met de knoflook en 1 tl
oregano per persoon.

• Ris ondertussen het basilicum van de takjes en snijd de
basilicumblaadjes in reepjes.

• Verdeel de rest van het basilicum over de naanpizza.

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).

• Serveer de naanpizza samen met de salade.
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Parelcouscoussalade met Duitse biefstuk

Met gebakken portobello en pestodressing

Parelcouscous

Knoflookteen

Portobello f

Tomaat f

Groene pesto f

Duitse biefstuk f

Rucola f

4
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 5 dagen
Totaal: 20 min.

Quick & Easy

In nog geen 20 minuten aan tafel en toch een maaltijd om trots op te zijn. Het steringrediënt in
deze maaltijdsalade is de Duitse biefstuk, grofgemalen biefstuk in de vorm van een burger. Net
als tartaar kun je dit vlees rauw eten.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, 2x koekenpan, kleine kom en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscoussalade met Duitse biefstuk.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P
Parelcouscous (g) 1)
Knoflookteen (st)
Portobello (st) f
Tomaat (st) f
Groene pesto (g) 7) 8) f
Duitse biefstuk (100g) f
Rucola (g) 23) f

1 GROENTEN SNIJDEN

• Breng 300 ml water per persoon aan de kook in een pan
met deksel.
• Verkruimel het bouillonblokje boven de pan en kook de
parelcouscous, afgedekt, in 12 minuten gaar. Giet af, roer de
korrels los en laat zonder deksel uitstomen.
• Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de portobello in
plakken en de tomaat in parten.

2 PORTOBELLO EN DRESSING BEREIDEN

• Verhit de olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur,
voeg de knoflook, de portobello, peper en zout toe en
roerbak in 5 – 6 minuten goudbruin.
• Meng ondertussen in een kleine kom de groene pesto, de
extra vierge olijfolie en de zwarte balsamicoazijn tot een
dressing en breng op smaak met peper en zout.

Groentebouillonblokje (st)
Olijfolie (el)
Extra vierge olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn (tl)
Roomboter (el)
Peper & zout

2P

3P

4P

5P

6P

85 170
1/2
1
1
2
1
2
25 50
1
2
40 80
Zelf toevoegen
1/2
1
1/2
1
1
2
1
2
1/2
1

250
11/2
3
3
75
3
120

335
2
4
4
100
4
160

420
21/2
5
5
125
5
200

500
3
6
6
150
6
240

21/2
21/2
5
5
21/2

3
3
6
6
3

11/2
2
11/2
2
3
4
3
4
11/2
2
naar smaak

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 G

3523 / 842
45
10,0
67
7,2
7
39
3,3

722 / 173
9
2,0
14
1,5
1
8
0,7

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

3 BAKKEN EN MENGEN

• Verhit de roomboter in een andere koekenpan op
middelhoog vuur en bak de Duitse biefstuk 2 – 4 minuten
per kant t. Bestrooi met peper en zout.
• Meng ondertussen in een saladekom de tomaat, de
rucola en de helft van pestodressing. Voeg daarna de
parelcouscous toe en meng goed.

4 SERVEREN

• Verdeel de parelcouscous over de borden.
• Leg de portobello en de Duitse biefstuk erop en garneer
met de overige pestodressing.

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).

tTIP: Duitse biefstuk mag na het bakken nog rood
zijn vanbinnen.
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SPAGHETTI ALLA CARBONARA MET VARKENSFILET
MET SPEKJES, BLADPETERSELIE EN FRISSE SALADE

6 30 min
+ Veel handelingen
% Eet binnen 3 dagen

Een van de vele theorieën over hoe spaghetti carbonara aan zijn naam is gekomen, is dat de grote
hoeveelheid zwarte peper die erover wordt gemalen deed denken aan kolengruis - carbone betekent
kolen. Een andere is dat het simpelweg de pasta van de kolenmijnwerkers was. Het geheim van een
goede carbonara: eenvoud. Het gerecht bestaat naast pasta uit maar drie ingrediënten: eieren, spek
en kaas.

Spaghetti

Vrije-uitloopei f

Parmigiano reggiano,
blokje f

Knoflookteen

Verse bladpeterselie f

Mini-romaine f

Rode paprika f

Mini-romatomaten f

Sjalot

Spekblokjes f

Varkensfilet f

Olijven & kappertjes f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kom, 2x koekenpan, saladekom, aluminiumfolie en fijne rasp.
Laten we beginnen met het koken van de spaghetti alla carbonara met varkensfilet.

PASTA KOKEN
Kook ruim water in een pan met deksel en
kook de spaghetti in 12 - 14 minuten beetgaar.
Giet af en laat zonder deksel uitstomen.

SNIJDEN
Breek intussen de eieren in een kom.
Rasp de helft van de parmigiano reggiano
en voeg toe aan de kom. Meng goed tot de
eieren losgeklopt zijn, meng met 1 el water
per persoon en breng op smaak met peper en
zout. Pers de knoflook en snijd fijn. Hak de
bladpeterselie grof. Snijd de mini-romaine
in reepjes. Snijd de rode paprika in blokjes en
de mini-romatomaten in kwarten. Snijd de
sjalot in dunne ringen.

VLEES BAKKEN
Verhit een grote koekenpan, zonder
bakvet, op hoog vuur en bak de spekblokjes
5 - 6 minuten. Breng ondertussen de
varkensfilet op smaak met peper en zout.
Verhit de olijfolie in een andere koekenpan
en bak de varkensfilet 2 - 3 minuten aan
beide kanten gaar. Laat daarna rusten
onder aluminiumfolie.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P
Spaghetti (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450
2
3
4
5
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1
Parmigiano reggiano,
25 50 75 100 125
blokje (g) 7) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Knoflookteen (st)
Verse bladpeterselie (g)
21/2 5 71/2 10 121/2
23)f
2
3
4
5
Mini-romaine (krop) f 1
1/2 1 11/2 2 21/2
Rode paprika (st) f
Mini-romatomaten
50 100 150 200 250
(g) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Sjalot (st)
25 50 75 100 125
Spekblokjes (g) f
Varkensfilet (120 g )f 120 240 360 480 600
Olijven en kappertjes
30 60 90 120 150
(g)f
Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
Olijfolie (el)
Extra vierge olijfolie (el) 1/4 1/2 3/4 1 11/4
Zwarte balsamicoazijn 1
2
3
4
5
(tl)
1
2
3
4
5
Honing (tl)
naar smaak
Peper & zout

6P
540
6
150
3
15
6
3
300
11/2
150
720
180
3
11/2
6
6

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

DRESSING MAKEN
Meng de extra vierge olijfolie met de
zwarte balsamicoazijn, de honing, de sjalot en
peper en zout naar smaak in een saladekom.

PASTA ROEREN
Voeg de spaghetti en de knoflook toe
aan de koekenpan met spekjes en roer goed
door. Neem de koekenpan van de warmtebron
en voeg het eimengsel toe aan de koekenpan.
Roer goed tot het eimengsel gestold is. Roer
daarna de bladpeterselie door de spaghetti.

SERVEREN
Meng de mini-romaine, de rode paprika,
de mini-romatomaten, de olijven en de
kappertjes door de dressing. Serveer de
pasta carbonara in diepe borden en leg daar
de varkensfilet gesneden op. Rasp de overige
parmigiano reggiano erover. Serveer met
de salade.

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 G

3843 / 919
41
13,9
76
13,7
8
57
2,7

629 / 150
7
2,3
12
2,2
1
9
0,4

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 23) Selderij

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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RISOTTO MET EEND EN SHIITAKE
MET EEN FRISSE SALADE VAN SINAASAPPEL EN PEULTJES

Shiitake f

Kastanjechampignons

Sjalot

Knoflookteen

Gekonfijtje Veluwse
eendenpoot f

Risottorijst

Peultjes f

Hazelnoten

Handsinaasappel

Veldsla f

Parmigiano reggiano f

8 35-40 min.
g
+ Veel handelingen
% Eet binnen 5 dagen

Glutenvrij

In dit recept worden verschillende keukens verenigd. Zo is de klassieke combinatie van eend en
sinaasappel een bekende uit de Franse keuken, zien we ingrediënten als shiitakes en peultjes veel
terug in de Aziatische keuken en kennen we risotto uit Italië. Risotto is echt comfortfood. Door het
vele roeren komt het zetmeel uit de rijstkorrel vrij, wat zorgt voor het romige effect.

f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, steelpan, koekenpan, rasp en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de risotto met eend en shiitake.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en
bereid de bouillont. Snijd de shiitake en de
kastanjechampignons door de helft. Snipper
de sjalot en pers de knoflook of snijd fijn. Leg
de gekonfijte eendenpoot op een bakplaat
met bakpapier en bak 20 – 22 minuten in
de oven.

RISOTTO VOORBEREIDEN
Verhit ondertussen de roomboter in een
pan met deksel op middelmatig vuur en fruit
de sjalot en knoflook 1 minuut. Voeg de
risottorijst en de paddenstoelen toe en bak
nog 1 – 2 minuten. Voeg 1/3 van de bouillon toe
en laat de rijstkorrels de bouillon langzaam
opnemen. Roer regelmatig door.

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

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
50 100 150 200 250 300
Shiitake (g) 23)f
Kastanjechampignons
60 125 185 250 310 375
(g) f
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sjalot (st)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)
Gekonfijte Veluwse
1
2
3
4
5
6
eendenpoot (st) f
75 150 225 300 375 450
Risottorijst (g)
50 100 150 200 250 300
Peultjes (g) f
Hazelnoten
5 10 15 20 25 30
(st) 8) 19) 22) 25)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Handsinaasappel (g)
20 40 60 80 100 120
Veldsla (g) 23) f
Parmigiano reggiano
15 25 40 50 65 80
(g) 7) f
Zelf toevoegen
Bospaddenstoelen300 600 900 1200 1500 1800
bouillon (ml)
1
2
3
4
5
6
Roomboter (el)
2
3
4
5
6
Extra vierge olijfolie (el) 1
Witte balsamicoazijn
1
2
3
4
5
6
(tl)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

SMAAKMAKERS BEREIDEN
Kook ondertussen water in een steelpan
voor de peultjes en kook de peultjes in
4 – 5 minuten beetgaar. Spoel daarna af onder
koud water. Hak de hazelnoten grof. Verhit
een koekenpan, zonder olie, op middelhoog
vuur en rooster de hazelnoten goudbruin.
Haal uit de pan en bewaar apart. Rasp de schil
van de sinaasappel. Verwijder de schil en snijd
het vruchtvlees in blokjes.

SALADE MAKEN
Meng in een saladekom de extra vierge
olijfolie met de witte balsamicoazijn en
1/2 tl sinaasappelrasp per persoon. Voeg
de sinaasappel, peultjes en veldsla toe en
breng op smaak met peper en zout. Rasp de
Parmigiano reggiano grof. Roer vlak voor
serveren de Parmigiano reggiano en het
bakvet van de eend door de risotto.

tTIP: Heb je geen
bospaddenstoelenbouillon in huis? Gebruik
dan gevogelte- of groentebouillon.

SERVEREN
Verdeel de risotto over de borden en
leg de gekonfijte eendenpoot daarop.
Garneer met de hazelnoten en serveer met
de peultjessalade.

PER PORTIE

Energie (kJ/kcal)
4671 / 1117
Vetten (g)
68
Waarvan verzadigd (g)
29,3
Koolhydraten (g)
77
Waarvan suikers (g)
9,9
Vezels (g)
7
Eiwit (g)
43
Zout (g)
3,9

PER 100 G

536 / 128
8
3,4
9
1,1
1
5
0,5

ALLERGENEN
7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten
23) Selderij 25) Sesam
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.

ttTIP: De hoeveelheid vocht die je nodig
hebt om de risotto te garen, is sterk afhankelijk
van de grootte van je pan. Proef daarom
tussendoor en voeg indien nodig meer water
of bouillon toe.

#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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-ONTBIJTBOX-

GOEDEMORGEN!

1x

ONTBIJT 1-

CROISSANT

Met een gekookt eitje

1
2
3

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

CROISSANT

Met een gekookt eitje

Scharrelei (st) 3) f
Meergranencroissant (st)
1) 3) 6) 7) 11) 22) 27) f
Appel-framboos vruchtenspread
(potje)

BANAAN-MANGOANANASBOWL

2

4

1

2

Roomboter

naar smaak

Peper & zout

naar smaak

VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

1
2

Verwarm de oven voor op 180 graden.
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4

BENODIGDHEDEN
Steelpan met deksel

Met dadels en walnoten

#HelloFresh

2

f in de koelkast bewaren

HAVERMOUT MET
CHOCOLADE

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

4P

Zelf toevoegen

Met Griekse yoghurt en
zonnebloempitten

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.

2P

Zorg dat de eieren net onder water staan in een steelpan met deksel. Breng
afgedekt aan de kook en kook de eieren in 6 – 8 minuten hard. Laat schrikken
onder koud water.

3
4

Bak de croissants 5 minuten in de oven.
Snijd de croissants open en besmeer met roomboter en vruchtenspread.
Serveer met het gekookte ei.

PER PORTIE

PER 100 G

1651 / 395
23
8,8
31
8,7
3
14
0,9

998 / 239
14
5,3
18
5,3
2
9
0,6

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 27) Lupine

2x

ONTBIJT 2-

BANAAN-MANGO-ANANASBOWL

HAVERMOUT MET CHOCOLADE

Met Griekse yoghurt en zonnebloempitten

1

Pel de banaan en snijd in stukken. Voeg
de spinazie, banaan, Griekse yoghurt
en ⅔ van de mango-ananasspread toe aan
een blender of hoge kom. Pureer tot een
dikke smoothie.

2

Verdeel de smoothie over kommen.
Garneer met de overige mangoananasspread en de zonnebloempitten.

tTIP: Drukke ochtend? Maak de smoothie de
avond ervoor met wat extra water. Schenk in
een afsluitbare beker, bewaar in de koelkast en
neem mee voor onderweg!

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

Banaan (st)

Met dadels en walnoten

2P

4P

1

2

Spinazie (g) f

50

100

Griekse yoghurt (ml) 7) f

250

500

3

6

Mango-ananasspread (el) f
Zonnebloempitten (g) 19) 22) 25)

20

40

fin de koelkast bewaren
BENODIGDHEDEN

Blender of staafmixer met hoge kom
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

2x

ONTBIJT 3-

PER PORTIE

PER 100 G

1613 / 386
19
8,5
41
33,0
3
10
0,3

485 / 116
6
2,6
12
9,9
1
3
0,1

ALLERGENEN
7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

1

Meng in een steelpan met deksel de
havermout, halfvolle melk, het grootste
deel van de dadelstukjes en 50 ml water
per persoon.

2

Verwarm het mengsel gedurende
5 minuten, afgedekt, op middellaag
vuur. Zet het vuur laag zodra het begint
te koken. Roer regelmatig goed, om
aanbranden te voorkomen. Zet daarna het
vuur uit en laat 1 minuut, afgedekt, rusten.

3

Roer de helft van de chocoladevlokken
door de havermout en verdeel over
de ontbijtkommen.

4

Garneer de havermout met
de walnoten en overige
chocoladevlokken en dadelstukjes.

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

2P

4P

Havermout (g) 1) 19) 22) 25)

100

200

Halfvolle melk (ml) 7) f
Gedroogde dadelstukjes (g) 19) 22)

400

800

25

50

Chocoladevlokken (g) 6) 7) 19) 22) 25)

30

60

Walnoten (g) 8) 19) 25)

40

80

f in de koelkast bewaren
BENODIGDHEDEN

Steelpan met deksel
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 G

1885 / 451
22
5,2
48
18,0
6
11
0,0

1933 / 463
23
5,3
49
18,5
7
12
0,0

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

GRIEKSE YOGHURT MET HONING
Met citroen, amandelen, verse tijm en speculaaskruimels

-

Supersimpel

2

Totaal: 10 – 12 min.

%

Eet binnen 5 dagen

Honing en Griekse yoghurt vormen samen het klassiek
Griekse dessert yiaoúrti me méli. In deze variant voeg je
speculaaskruimels en amandelen toe voor een crunch.
Het citroensap en de verse tijm geven het dessert een
frisse noot.

Citroen

Verse tijm f

Griekse yoghurt f

Speculaaskruimels

Geschaafde amandelen

Honing

LEKKER

TOETJE

GRIEKSE YOGHURT MET HONING
BENODIGDHEDEN:
Fijne rasp en koekenpan.

1

Rasp de schil van de citroen met een fijne rasp en pers de
citroen uit. Ris de blaadjes van de takjes tijm en hak de
blaadjes fijn.

2

Verhit de roomboter in een koekenpan en bak de
geschaafde amandelen in 2 – 3 minuten goudbruin op
middelhoog vuur. Zet het vuur laag en voeg de honing toe.
Laat de honing smelten en voeg vervolgens 1/2 el citroensap
per persoon toe. Laat 2 – 4 minuten zachtjes koken, of tot de
saus een klein beetje is ingekookt.

3

Haal de koekenpan van het vuur en meng de tijm door
de honing-amandelsaus. Verdeel de Griekse yoghurt
over de kommen en schenk er de saus over. Garneer
met de speculaaskruimels en bestrooi met citroenrasp
naar smaak.

INGREDIËNTEN

2P

4P

Citroen (st)
Verse tijm (g) 23) f
Geschaafde amandelen (g)
8) 19) 22) 25)
Honing (potje)
Griekse yoghurt (ml) 7) f
Speculaaskruimels (g) 1)
Zelf toevoegen
Roomboter (el)

1/2
21/2

1
5

15

30

2
400
60

4
800
120

1/2

1

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)

2326 / 556

804 / 192

34

12

17,7

6,1

49

17

38,6

13,4
0

Vezels (g)

1

Eiwit (g)

12

4

Zout (g)

0,4

0,2

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

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

HET MENU VAN VOLGENDE WEEK
Week 03 - 12 t/m 16 januari
JOUW MENU
Bekijk in je online account
welke recepten er in jouw
volgende box zitten.

Spaanse rijstschotel met garnalen

Kip-cheeseburgers met zoete rode ui

Rijkgevuld roerei met salade

Pilav met gestoomde kabeljauw

Farfalle met geroosterde groenten en feta

Orzo met broccoli, pecorino
en pijnboompitten

Boekoeloekoeburger met
gebakken aardappelen

Knolselderijhutspot met Brandt & Levie
citroen-tijmworst

LIEVER ZELF KIEZEN?
1. Selecteer in je account de week
en box waarvan je de recepten
wilt kiezen.
2. Klik op 'Wijzig menu'.
3. Selecteer de recepten naar
keuze en vergeet niet op te
slaan!

NIEUW: Kies nu 3 weken vooruit!

Duitse biefstuk met pittige bataatpuree

Gebakken gnocchi met
groene pesto

Tonijnburger met ravigotesaus

Pulled chicken met coleslaw, maiskolf
en augurk

Varkenshaasmedaillons met
flowersprouts

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

Mini-trifle met vanillemuffin

Lemon curd-meringue

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Bananenpannenkoeken

De ONTBIJTBOX

Goede voornemens, ze zijn zo gemaakt, maar je
eraan houden... Sla ze dit jaar over en ga gelijk
voor goede gewoonten! Dat hoeft
helemaal niet ingewikkeld te
zijn. Kies bijvoorbeeld af
en toe een vegetarisch
gerecht, zoals deze pasta
boordevol groente.

Volle kwark met oranje fruit

Of kies voor de FRUITBOX

Kies volgende week:

FARFALLE MET GEROOSTERDE
GROENTEN EN FETA

Crackers met geitenkaas

Log online in en klik onderaan het weekmenu op
de Fruitbox om te zien wat er die week in zit.

WEEK 02 | 2019

