
Vastkokende 
aardappelen  

Panko paneermeel  Vrije-uitloopei  

Venkel  

Verse munt  Komkommer  

Ravigotesaus

Koolvishaasje  Paprikapoeder  

Voorraadkast items

  FAMILY  45 min. • Eet binnen 3 dagen

FAMILY

Olijfolie, extra vierge olijfolie, witte 
balsamicoazijn, mosterd, bloem, 
zonnebloemolie, peper en zout

Fish & chips 
met ravigotesaus en frisse venkel-komkommersalade



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Koekenpan, keukenpapier, saladekom, bakplaat 
met bakpapier, dunschiller, 3x diep bord

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Venkel* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Komkommer* (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Verse munt* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Vrije-uitloopei* (st) 3) 1 2 3 4 5 6

Panko paneermeel 
(g) 1) 25 50 75 100 125 150

Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6

Koolvishaasje* (g) 4) 100 200 300 400 500 600

Ravigotesaus* (g) 3) 
10) 19) 22) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte balsamicoazijn 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mosterd (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Bloem (el) 1 2 3 4 5 6

Zonnebloemolie (el) 5 10 15 20 25 30

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4111 /983 585 /140
Vetten (g) 59 8
 Waarvan verzadigd (g) 8,6 1,2
Koolhydraten (g) 72 10
 Waarvan suikers (g) 7,1 1,0
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 36 5
Zout (g) 1,0 0,1

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 4) Vis 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

1. Ovenfriet maken
Verwarm de oven voor op 220 graden. Schil de 
aardappelen of was ze grondig en snijd er frieten 
van 1/2 tot 1 cm breed van. Meng ze op een bakplaat 
met bakpapier met 1 el olijfolie per persoon, peper 
en zout. Bak 30 – 40 minuten in de oven. Schep 
halverwege om.

2. Groenten snijden
Halveer de venkel, snijd in kwarten en verwijder 
de harde kern. Snijd de venkel in dunne plakjes. 
Schaaf met een dunschiller dunne plakjes van de 
komkommer. Ris de muntblaadjes van de takjes en 
snijd de blaadjes fijn.

3. Salade maken
Maak in een saladekom een dressing van per 
persoon 1/2 el extra vierge olijfolie, 1/2 el witte 
balsamicoazijn, 1/2 tl mosterd, peper en zout. Meng 
de venkel, komkommer en munt met de dressing. 
Zet de salade apart en schep af en toe om.

4. Vis paneren
Verdeel 1 el bloem per persoon over een diep 
bord. Klop in een ander diep bord de eieren los. 
Meng in nog een ander diep bord de panko met 
het paprikapoeder, peper en zout. Snijd de vis 
in de lengte doormidden, zodat je 2 stukken vis 
per persoon hebt. Wrijf de vis aan beide kanten in 
met peper en zout. Rol de stukken vis eerst door 
de bloem, haal ze daarna door het ei (zorg dat 
de vis volledig bedekt is met ei) en rol de vis dan 
door de panko (zorg dat hij ook volledig bedekt is 
met panko).

5. Vis bakken
Leg een bord met keukenpapier erop klaar, zodat 
je de vis hierop kan leggen als je hem uit de pan 
haalt. Verhit 5 el zonnebloemolie per persoon in 
een koekenpan op middelhoog vuur. Zorg dat de 
olie goed heet is en bak de vis dan 3 – 4 minuten per 
kant. De vis is klaar als hij een goudbruin korstje 
heeft (zie TIP).

TIP: Test of de olie goed op temperatuur is door 
een pankokruimel in de pan te doen. Bruist de olie 
en wordt de kruimel langzaam bruin? Dan kun je 
beginnen met 'frituren'.

6. Serveren
Verdeel de ovenfriet en de gefrituurde vis over de 
borden. Serveer met de ravigotesaus en de salade.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Pandanrijst  

Gezouten pinda's  Rode peper  

Komkommer  

Knoflookteen  Limoen  

Kipgehakt met 
Indonesische kruiden

Vissaus  

Little gem  Verse koriander  

Voorraadkast items

35 min. • Eet binnen 3 dagen

Vanwege overstromingen in Spanje 
zou het kunnen dat de little gems 
die je in je box ontvangt wat meer 
aarde tussen de bladeren hebben 
dan gewoonlijk. Was ze daarom 
extra grondig.

Suiker, wittewijnazijn, bruine suiker, 
zonnebloemolie, peper en zout

Aziatische rijstsalade met pittig kipgehakt 
in schuitjes van little gem met zoetzure komkommer



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, kleine kom, saladekom, rasp, 
hapjespan, dunschiller of kaasschaaf

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Pandanrijst (g) 85 170 250 335 420 505

Komkommer* (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Limoen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Rode peper* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gezouten pinda's (g) 
5) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Verse koriander* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Little gem* (krop) 1 2 3 4 5 6

Vissaus (ml) 4) 10 20 30 40 50 60

Kipgehakt met 
Indonesische 
kruiden* (g)

110 220 330 440 550 660

Zelf toevoegen
Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6

Wittewijnazijn (el) 2 4 6 8 10 12

Bruine suiker (tl) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3379 /808 645 /154
Vetten (g) 31 6
 Waarvan verzadigd (g) 5,2 1,0
Koolhydraten (g) 95 18
 Waarvan suikers (g) 21,6 4,1
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 34 6
Zout (g) 3,3 0,6

Allergenen:
4) Vis 5) Pinda's  
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 25) Sesamzaad

1. Rijst koken
Kook 250 ml water per persoon in een pan met 
deksel voor de rijst. Voeg een flinke snuf zout 
toe aan het water en kook de rijst, afgedekt, 
12 – 15 minuten. Giet daarna als het nodig is af en 
laat zonder deksel uitstomen.

2. Zoetzuur maken
Meng ondertussen in een saladekom de 
wittewijnazijn met de suiker. Snijd de komkommer 
in dunne plakken en voeg toe aan het zoetzuur (zie 
TIP). Breng op smaak met zout. Schep af en toe om 
zodat de smaken goed in de komkommer trekken.

TIP: Snijd de komkommer heel dun of gebruik 
een dunschiller of kaasschaaf. Zo trekt de zoetzure 
smaak goed in de komkommer.

3. Schuitjes maken
Rasp de schil van de limoen en pers de limoen uit. 
Pers de knoflook of snijd fijn en snijd de rode peper 
fijn (zie TIP). Hak de pinda's en de verse koriander 
grof. Haal de blaadjes van de little gem los en leg 
er steeds 2 tot 3 op elkaar, zodat je per persoon 
3 slaschuitjes krijgt.

TIP: Wist je dat de zaadlijsten het heetste deel van 
een pepertje zijn? Houd je niet van pittig, verwijder 
ze dan voor het bakken.

4. Dressing maken
Meng in een kleine kom de bruine suiker met 
per persoon 1 el limoensap, 1/2 tl limoenrasp en 
2 tl vissaus.

5. Kipgehakt bakken
Verhit de zonnebloemolie in een wok of hapjespan 
en fruit de knoflook en de rode peper 1 minuut op 
hoog vuur. Voeg het gekruide kipgehakt toe en bak 
het gehakt in 2 – 3 minuten los op middelhoog vuur. 
Meng de limoendressing door het gehakt en bak 
nog 2 minuten, of tot de kip gaar is. Voeg de pinda's 
toe en schep goed om. Breng op smaak met peper 
en zout.

6. Serveren
Verdeel de rijst over de borden. Leg de little-
gemschuitjes erop en vul ze met het kipgehakt. 
Schenk de achtergebleven saus over de rijst. Serveer 
met de zoetzure komkommer en bestrooi met 
de koriander.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Sjalot  

Pompoenpitten  Orzo  

Knoflookteen  

Bosui  Vers basilicum  

KruidenkaasblokjesGemengde 
paddenstoelen  

Voorraadkast items

 BALANS   VEGGIE   25 min. • Eet binnen 5 dagen

BALANS

Groentebouillon, roomboter, peper en zout

Paddenstoelenrisotto van orzo 
met kruidenkaasblokjes en basilicum



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, koekenpan

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vers basilicum* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Bosui* (st) 2 4 6 8 10 12

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505

Pompoenpitten (g) 
19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Gemengde 
paddenstoelen* (g) 175 350 525 700 875 1050

Kruidenkaasblokjes* 
(g) 7) 40 75 100 125 175 200

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2536 /606 443 /106
Vetten (g) 25 4
 Waarvan verzadigd (g) 13,5 2,4
Koolhydraten (g) 64 11
 Waarvan suikers (g) 4,9 0,9
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 27 5
Zout (g) 2,7 0,5

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sesamzaad

1. Snijden
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot en pers of snijd 
de knoflook fijn. Scheur de blaadjes basilicum klein 
en snijd de bosui in ringen.

2. Fruiten
Verhit de helft van de roomboter in pan met 
deksel en fruit de sjalot en knoflook 2 minuten op 
middellaag vuur. Voeg de orzo toe en bak 1 minuut.

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

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

WEETJE: Wist je dat pompoenpitten van alle noten 
en pitten het rijkst zijn aan magnesium en fosfor? 
Magnesium is nodig voor sterke botten en gezonde 
spieren. Fosfor is goed voor sterke botten en tanden.

5. Risotto afmaken
Verhit de overige roomboter in dezelfde koekenpan 
en bak de paddenstoelen en bosui 5 – 6 minuten op 
middelhoog vuur. Voeg de paddenstoelen, bosui en 
de helft van de kruidenkaasblokjes toe aan de orzo 
en laat al roerend smelten (zie TIP). Breng op smaak 
met peper en zout.

TIP: Houd je van een extra bite? Bak de helft van de 
bosui mee in de koekenpan en gebruik de rest om 
het gerecht mee te garneren.

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

TIP: Wist je dat paddenstoelen eigenlijk schimmels 
zijn? Ze behoren ook tot de groenten en zijn rijk 
aan mineralen, vezels en vitaminen. Zo zit er in 
paddenstoelen veel vitamine B2, wat ervoor zorgt 
dat je energie op peil blijft en het helpt ontstekingen 
te voorkomen.

Eet smakelijk!
Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Ui  

Japans gemarineerde 
kipfiletreepjes  

Sojasaus  

Oosterse groentemix  

Knoflookteen  Verse gember  

GomasioVrije-uitloopei  

Verse udonnoedels  Cashewstukjes  

Voorraadkast items

 BALANS   QUICK & EASY  25 min. • Eet binnen 5 dagen

BALANS

Honing, zonnebloemolie, peper en zout

Snelle wokschotel met gekruide kipfiletreepjes 
met udonnoedels, zelfgemaakte woksaus en een gebakken ei



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Koekenpan, kleine kom, rasp, wok of hapjespan 
met deksel

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Oosterse groentemix* 
(g) 9) 200 400 600 800 1000 1200

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60

Japans gemarineerde 
kipfiletreepjes* (g) 100 200 300 400 500 600

Verse udonnoedels 
(g) 1) 100 200 300 400 500 600

Vrije-uitloopei* (st) 3) 1 2 3 4 5 6

Cashewstukjes (g) 8) 
19) 25) 10 20 30 40 50 60

Gomasio (tl) 11) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Honing (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zonnebloemolie (el) 1 1 2 2 3 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2431 /581 445 /106
Vetten (g) 24 4
 Waarvan verzadigd (g) 4,9 0,9
Koolhydraten (g) 52 10
 Waarvan suikers (g) 16,1 2,9
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 36 7
Zout (g) 4,3 0,8

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 8) Noten 
11) Sesamzaad  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 23) Selderij 
25) Sesamzaad

1. Groenten bakken
Snijd de ui in dunne halve ringen. Verhit de helft 
van de zonnebloemolie in een wok of hapjespan 
met deksel op middelhoog vuur. Bak de ui en de 
groentemix 3 – 4 minuten. Doe het deksel op de 
pan en bak nog 7 – 10 minuten.

TIP: Let jij op je zout-inname? Gebruik dan de helft 
van de sojasaus.

2. Woksaus maken
Rasp ondertussen de gember en knoflook met 
een fijne rasp (zie TIP). Meng in een kleine kom de 
sojasaus, gember, knoflook en honing.

TIP: In dit gerecht rasp je zowel de knoflook als 
de gember – zo ben je lekker snel klaar! Je kunt 
uiteraard ook een knoflookpers gebruiken of de 
knoflook fijnsnijden.

3. Kip bakken
Verhit de overige zonnebloemolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur. Bak de gekruide 
kipfiletreepjes 5 – 8 minuten, of tot ze gaar zijn. 
Schep regelmatig om.

4. Mengen
Voeg de kipfiletreepjes, de zelfgemaakte woksaus 
en de udon noedels toe aan de groenten en meng 
het geheel zacht door, zodat de noedels loskomen.

TIP: De bereidingstijd van de groenten hangt af 
van veel factoren. Bijvoorbeeld of je kookt op gas of 
inductie of natuurlijk hoe je ze het liefst eet. Houd 
het dus goed in de gaten tijdens het koken en bepaal 
zelf wanneer jij de groenten het lekkerst vindt.

5. Spiegelei bakken
Bak intussen in het bakvet van de kip 1 spiegelei per 
persoon. Breng op smaak met peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de noedels met groenten en kip over de 
borden. Leg het spiegelei erop. Garneer met de 
cashewstukjes en gomasio. 

TIP: Wist je dat cashewnoten rijk zijn aan ijzer 
en zink? Zink is betrokken bij veel dingen in het 
lichaam, waaronder een goede werking van 
het afweersysteem.

Eet smakelijk!
Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Gekruid lamsgehakt  

Volkoren platbrood  Kerriepoeder  

Italiaanse groentemix  

Gemalen kaneel  Volle yoghurt  

Verse bladpeterseliePassata  

Voorraadkast items

 FAMILY   QUICK & EASY  25 min. • Eet binnen 5 dagen

FAMILY

Zonnebloemolie, sambal, extra vierge 
olijfolie, peper en zout

Lahmacun met gekruid lamsgehakt 
met paprika, wortel, courgette en frisse yoghurtsaus



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Kom, bakplaat met bakpaper, wok of hapjespan 
met deksel

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Gekruid lamsgehakt* 
(g) 110 220 330 440 550 660

Italiaanse 
groentemix* (g) 23) 200 400 600 800 1000 1200

Volle yoghurt* (g) 7) 
19) 22) 25 50 75 100 125 150

Gemalen kaneel (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Kerriepoeder (tl) 
9) 10) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Volkoren platbrood 
(st) 1) 2 4 6 8 10 12

Passata (g) 50 100 150 200 250 300

Verse bladpeterselie* 
(g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Sambal (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Extra vierge olijfolie 
(el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3523 /842 670 /160
Vetten (g) 45 8
 Waarvan verzadigd (g) 15,6 3,0
Koolhydraten (g) 75 14
 Waarvan suikers (g) 14,2 2,7
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 30 6
Zout (g) 1,3 0,2

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose 9) Selderij 
10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
23) Selderij

1. Bakken
Verwarm de oven voor op 210 graden. Verhit de 
zonnebloemolie in een wok of hapjespan met 
deksel en bak het lamsgehakt in 2 minuten los op 
middelhoog vuur. Voeg de mix van rode paprika, 
prei, gele peen en courgette toe en bak afgedekt 
5 – 7 minuten, of tot de peen en courgette gaar zijn.

2. Sausjes maken
Meng ondertussen in een kom de yoghurt met de 
gemalen kaneel en currykruiden en leng aan met 
1 el water per persoon (zie TIP). Meng in een andere 
kom de sambal met de extra vierge olijfolie. Zet 
beide weg tot gebruik (zie TIP).

TIP: Let op, kaneel kan overheersen. Als je er niet 
van houdt kun je het achterwege laten.  
 
TIP: Is de sambalolie toch nog wat te pittig? Voeg 
dan extra olijfolie toe, daar wordt het milder van.

3. Beleggen
Leg de platbroden op de bakplaat met bakpapier. 
Besmeer met de tomatenpassata, beleg daarna 
met het gehaktmengsel en breng op smaak met 
peper en zout.

WEETJE: Wist je dat het platbrood in dit gerecht 
gemaakt is van volkoren tarwemeel? Het bevat 
in vergelijking met bloem veel meer vitamines en 
mineralen, zoals bijvoorbeeld magnesium en ijzer. 
Door de vezels ben je ook nog eens langer verzadigd!

4. Platbrood bakken
Bak de platbroodpizza's 5 – 6 minuten in de oven, of 
tot deze goudbruin zijn.

5. Peterselie snijden
Snijd de peterselie (inclusief het takje) grof.

6. Serveren
Serveer de platbroden met de bladpeterselie, 
kruidige yoghurtsaus en sambalolie. Laat iedereen 
aan tafel naar smaak de lahmacun beleggen.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Rode ui  

Kruidenroomkaas  Geraspte 
Italiaanse kaas  

Knoflookteen  

Spaghetti  Mini-romatomaten  

Courgette-spaghettiWalnootstukjes  

Rode basilicum  Pesto vinaigrette  

Voorraadkast items

 FAMILY   VEGGIE  25 min. • Eet binnen 5 dagen

FAMILY

Olijfolie, zwarte balsamicoazijn, peper 
en zout

Courgettepasta met romige kruidensaus 
met mini-romatomaten en rood basilicum



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, kleine kom, hapjespan

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mini-romatomaten* 
(g) 100 200 300 400 500 600

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

Geraspte Italiaanse 
kaas* (g) 3) 7) 25 50 75 100 125 150

Kruidenroomkaas* 
(g) 7) 25 50 75 100 125 150

Pesto vinaigrette 
(g) 7) 20 40 60 80 100 120

Rode basilicum* (g) 5 10 15 20 25 30

Walnootstukjes (g) 8) 
19) 25) 10 20 30 40 50 60

Courgette-spaghetti* 
(g) 23) 50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zwarte 
balsamicoazijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2950 /705 759 /181
Vetten (g) 33 9
 Waarvan verzadigd (g) 12,3 3,2
Koolhydraten (g) 74 19
 Waarvan suikers (g) 8,3 2,1
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 24 6
Zout (g) 0,8 0,2

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose 
8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
23) Selderij 25) Sesamzaad

1. Voorbereiden
Breng in een pan met deksel ruim water aan de kook 
met een flinke snuf zout voor de spaghetti. Snipper 
de rode ui. Pers de knoflook of snijd fijn. Halveer 
de mini-romatomaten.

2. Spaghetti koken
Kook de spaghetti, afgedekt, 10 – 12 minuten in de 
pan met deksel. Giet daarna af en laat uitstomen 
zonder deksel.

3. Bakken
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een hapjespan op 
middelmatig vuur en bak de rode ui en knoflook 
3 – 4 minuten. Voeg de mini-romatomaten toe en 
bak nog 4 – 6 minuten.

4. Smaakmakers mengen
Meng ondertussen in een kleine kom de helft van 
de Italiaanse kaas met de kruidenroomkaas en 
de pesto vinaigrette. Snijd de rode basilicum fijn. 
Maak ondertussen in een kleine kom een topping 
door de rest van de geraspte Italiaanse kaas, 
walnootstukjes en rode basilicum te mengen, 
bewaar deze voor de garnering.

5. Mengen
Voeg de courgette spaghetti toe aan de mini-
romatomaten en bak 1 – 2 minuten mee. Voeg 
de spaghetti, het kruidenroomkaas-mengsel en 
per persoon 1 tl zwarte balsamicoazijn toe aan de 
groenten. Meng alles goed door en breng indien 
nodig op smaak met peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de spaghetti over diepe borden. Garneer 
met de topping van de kaas, walnootstukjes en 
rode basilicum.

TIP: Wist je dat walnoten een van de enige noten 
zijn met omega-3 vetzuren? Omega-3 vetzuren 
zijn goed voor je hart en bloedvaten. Tijdens 
de zwangerschap en periode van borstvoeding 
ondersteunen omega-3 vetzuren de ontwikkeling 
van de hersenen van het kind.

Eet smakelijk!
Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Knoflookteen  

Gemalen komijn  Courgette  

Ui   

Kruimige aardappelen  Zoete aardappel  

Bruine ciabatta

Cashewstukjes  Feta  

Verse koriander  Paprikapoeder  

Voorraadkast items

 VEGGIE  35 min. • Eet binnen 5 dagen

VEGGIE

Groentebouillon, olijfolie, zwarte 
balsamicoazijn, peper en zout

Peruaanse aardappelsoep met feta 
Met courgette, cashewstukjes en komijn



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Soeppan met deksel, koekenpan, staafmixer

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zoete aardappel (g) 100 200 300 400 500 600

Kruimige aardappelen 
(g) 125 250 375 500 625 750

Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gemalen komijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6

Verse koriander* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Feta* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

Cashewstukjes (g) 8) 
19) 25) 10 20 30 40 50 60

Bruine ciabatta (st) 1) 
6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 350 700 1050 1400 1750 2100

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Zwarte 
balsamicoazijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3178 /760 331 /79
Vetten (g) 32 3
 Waarvan verzadigd (g) 10,2 1,1
Koolhydraten (g) 92 10
 Waarvan suikers (g) 19,7 2,1
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 21 2
Zout (g) 6,2 0,6

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 6) Soja 7) Melk/Lactose 
8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sesamzaad 27) Lupine

1. Snijden
Bereid de bouillon en verwarm de oven voor op 
210 graden. Pers de knoflook of snijd fijn en snipper 
de ui. Weeg de zoete aardappel af. Schil de zoete 
aardappel en de aardappelen en snijd in blokjes 
van 2 cm. Snijd de courgette in blokjes van een 
1/2 cm.

TIP: Let jij op je zout-inname? Gebruik dan 
1/2 bouillonblokje per persoon op 350 ml water en 
de helft van de feta. De overgebleven feta is heerlijk 
in een salade de volgende dag.

2. Soep koken
Verhit de helft van de olijfolie in een soeppan met 
deksel en fruit de knoflook en de ui 1 minuut op 
middelhoog vuur. Voeg halverwege de gemalen 
komijn en het paprikapoeder toe en bak mee. 
Voeg de bouillon, de aardappelen en de zoete 
aardappel toe, breng aan de kook en zet het vuur 
middellaag. Dek de pan af en laat de aardappelen 
en zoete aardappel 15 minuten zachtjes koken.

3. Garnering snijden
Snijd ondertussen de verse koriander grof en 
snijd de feta in blokjes. Bak de bruine ciabatta 
6 – 8 minuten in de oven.

4. Courgette bakken
Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een koekenpan en bak de blokjes courgette 
6 – 8 minuten op middelhoog vuur, of tot ze bruin en 
gaar zijn. Breng op smaak met peper en zout.

5. Soep pureren
Pureer de soep met een staafmixer en voeg 
eventueel extra water toe om de soep te verdunnen. 
Meng de zwarte balsamicoazijn erdoor en breng de 
soep op smaak met peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de soep over diepe borden en garneer met 
de feta, de cashewstukjes, de gebakken courgette 
en de koriander. Serveer met de ciabatta.

WEETJE: Wist je dat dit gerecht rijk is aan vezels, 
vitamine C en ijzer? Dit komt voornamelijk door de 
aardappelen en groenten.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Kruimige aardappelen  

Oude kaasblokjesAndijvie  

Rode ui  

Half-om-half 
gehaktballetjes met 
Italiaanse kruiden  

Semi-gedroogde 
tomaten  

Voorraadkast items

30 min. • Eet binnen 3 dagen

Roomboter, zwarte balsamicoazijn, melk, 
peper en zout

Andijviestamppot met gehaktballetjes 
met semi-gedroogde tomaten en oude kaas



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, koekenpan, aardappelstamper, 
wok of hapjespan

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Kruimige aardappelen 
(g) 300 600 900 1200 1500 1800

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Semi-gedroogde 
tomaten* (g) 15 35 45 60 80 95

Half-om-half 
gehaktballetjes met 
Italiaanse kruiden* 
(st)

3 6 9 12 15 18

Andijvie, gesneden* 
(g) 23) 150 300 450 600 750 900

Oude kaasblokjes* 
(g) 7) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Zwarte 
balsamicoazijn (el) 1 2 3 4 5 6

Melk scheutje

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3686 /881 524 /125
Vetten (g) 50 7
 Waarvan verzadigd (g) 22,6 3,2
Koolhydraten (g) 64 9
 Waarvan suikers (g) 8,3 1,2
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 38 5
Zout (g) 1,0 0,1

Allergenen:
7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Aardappelen koken
Kook ruim water in een pan met deksel voor de 
aardappelen. Schil de aardappelen of was ze 
grondig. Snijd ze in grove stukken en kook, afgedekt, 
in 15 minuten gaar. Giet af, bewaar een beetje 
kookvocht en laat zonder deksel uitstomen.

2. Snijden
Snijd ondertussen de rode ui in halve ringen en 
snijd de semi-gedroogde tomaten klein.

3. Gehaktballetjes bakken
Verhit de helft van de roomboter in een koekenpan 
met deksel en bak de gehaktballetjes in 
3 – 4 minuten rondom bruin op middelhoog vuur. 
Voeg de rode ui en de zwarte balsamicoazijn toe en 
roerbak 1 minuut. Draai het vuur laag, dek de pan af 
en bak nog 10 minuten, of totdat de gehaktballetjes 
gaar zijn.

4. Andijvie bakken
Verhit ondertussen de overige roomboter in een 
wok of hapjespan en bak het grootste gedeelte van 
de andijvie 5 minuten op middellaag vuur.

5. Stamppot maken
Stamp de aardappelen met een aardappelstamper 
tot een grove puree. Voeg wat melk of kookvocht 
toe om het smeuïg te maken. Roer de gebakken en 
overige rauwe andijvie door de stamppot en voeg 
de oude kaas en de semi-gedroogde tomaten toe. 
Breng op smaak met peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de andijviestamppot over de borden en 
garneer met de gebakken rode ui. Serveer met 
de gehaktballetjes en schenk de vleesjus uit de 
pan erover.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Rigatoni  

Slagroom  Gemengde 
paddenstoelen  

Ui  

Witlof  Knoflookteen  

Krulpeterselie

Voorraadkast items

Rigatoni in paddenstoelenroomsaus 
Met gebakken witlof

 QUICK & EASY   VEGGIE  20 min. • Eet binnen 5 dagen

Olijfolie, rodewijnazijn, 
groentebouillonblokje, peper en zout

QUICK & 
EASY



1. Voorbereiden
• Kook 500 ml water per persoon in een pan met deksel voor de 

rigatoni en kook de rigatoni, afgedekt, 12 – 14 minuten. Giet 
daarna af en laat zonder deksel uitstomen.  

• Snipper de ui en pers de knoflook of snijd fijn.

2. Witlof snijden
• Snijd de onderkant van de stronken witlof en snijd de witlof 

doormidden. Verwijder de harde kern en snijd de witlof in fijne 
halve ringen.

TIP: In dit gerecht blijft een klein gedeelte van de witlof rauw, zodat je 
verschillende structuren proeft tijdens het eten. Houd je hier niet van? 
Kook dan alle witlof mee in stap 3.

3. Saus maken
• Verhit de olijfolie in een hapjespan op middelmatig vuur en 

fruit de ui en knoflook 2 – 3 minuten. Voeg de paddenstoelen 
en het grootste deel van de witlof toe en bak 4 – 6 minuten op 
middelhoog vuur.  

• Blus af met de slagroom en rodewijnazijn (zie TIP) en verkruimel 
het bouillonblokje erboven, roer goed door. Kook de saus nog 
3 minuten op middellaag vuur en breng op smaak met peper en 
eventueel zout.

TIP: Heb je witte wijn in huis? Vervang dan de rodewijnazijn door witte 
wijn, deze zorgt ook voor frisse zuren in het gerecht.

4. Mengen en serveren
• Hak ondertussen de krulpeterselie fijn. 

• Schep de rigatoni door de saus en verwarm al roerende zodat alle 
smaken goed verdeeld zijn. Breng eventueel verder op smaak met 
peper en zout. 

• Serveer de rigatoni in diepe borden. Bestrooi met de overige 
witlof en garneer met de krulpeterselie.

WEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan 250 g groente bevat?

Eet smakelijk!

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, hapjespan

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witlof* (stronk) 1 2 3 4 5 6

Gemengde paddenstoelen* (g) 100 175 275 350 450 525

Slagroom* (ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Krulpeterselie* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Rodewijnazijn (el) 1 2 3 4 5 6

Groentebouillonblokje (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3609 /863 670 /160
Vetten (g) 54 10
 Waarvan verzadigd (g) 23,6 4,4
Koolhydraten (g) 72 13
 Waarvan suikers (g) 10,0 1,9
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 18 3
Zout (g) 1,4 0,3

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen.
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Pandanrijst  

Sperziebonen  Rode peper  

Broccolirijst  

Verse gember  Knoflookteen  

GarnalenKokosmelk  

Vissaus  Gele paprika  

Voorraadkast items

Snelle garnalencurry met broccolirijst 
met sperziebonen en paprika

 QUICK & EASY   NICOLETTE'S FAVORIET  20 min. • Eet binnen 3 dagen

Zonnebloemolie, Peper en zout

QUICK & 
EASY



1. Voorbereiden
• Kook de pandanrijst, afgedekt, in 10 – 12 minuten gaar in een pan 

met deksel (zie TIP). Voeg in de laatste 3 minuten de broccolirijst 
toe. Giet af en laat uitstomen. Breng op smaak met peper en zout. 

• Pers ondertussen de knoflook en snijd de peper fijn. Rasp de 
gember, verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd fijn. 
Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen en snijd de bonen 
in 3 gelijke stukken. Snijd de paprika in dunne reepjes.

TIP: In jouw box zit meer rijst dan je nodig hebt voor dit recept, dus 
weeg van tevoren de juiste hoeveelheid af. De overige rijst is lekker in 
een salade of meegekookt in een soep.

2. Bakken en koken
• Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een wok of hapjespan 

met deksel op middelhoog vuur en bak de helft van de knoflook, 
de helft van de gember en de helft van de rode peper 1 minuut. 

• Voeg de sperziebonen, paprika, vissaus en kokosmelk toe en 
laat 8 – 10 minuten, afgedekt, zachtjes koken. Haal de laatste 
2 minuten het deksel van de pan.

3. Garnalen bakken
• Verhit ondertussen de overige zonnebloemolie in een koekenpan 

en bak de rest van de knoflook, gember en rode peper 1 minuut 
op middelhoog vuur. 

• Voeg de garnalen toe en bak 3 – 4 minuten, of totdat ze gaar zijn. 

• Voeg de garnalen en het bakvocht toe aan de groenten en roer 
goed door. Breng op smaak met peper en zout.

4. Serveren
• Verdeel de pandanrijst met broccolirijst over de borden.  

• Verdeel de helft van de groenten en garnalen over de rijst 
en schep de helft ernaast. Giet de overige kokosmelk over 
het gerecht.

Eet smakelijk!

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, koekenpan, rasp, hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Pandanrijst (g) 70 140 210 280 350 420

Broccolirijst* (g) 100 200 300 400 500 600

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Verse gember (cm) 2 3 4 5 7 8

Rode peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Sperziebonen* (g) 75 150 300 300 450 450

Gele paprika* (st) ½ 1 1 2 2 3

Vissaus (ml) 4) 10 20 30 40 50 60

Kokosmelk (ml) 26) 125 250 375 500 625 750

Garnalen* (g) 2) 80 160 240 320 400 480

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2937 /702 523 /125
Vetten (g) 36 6
 Waarvan verzadigd (g) 21,6 3,8
Koolhydraten (g) 68 12
 Waarvan suikers (g) 5,0 0,9
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 3,3 0,6

Allergenen:
2) Schaaldieren 4) Vis  
Kan sporen bevatten van: 26) Zwaveldioxide en sulfiet

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen.
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Kipfilet  

Ansjovis  Knoflookteen  

Ontbijtspek  

Vrije-uitloopei  Sperziebonen  

Parmigiano reggiano

Romaine sla  Witte ciabatta  

Mayonaise  Citroen  

Voorraadkast items

 PREMIUM  30 min. • Eet binnen 3 dagen

PREMIUM

Olijfolie, olijfolie van de ansjovis, peper 
en zout

Luxe caesarsalade met kip en spek 
met ansjovis, sperziebonen en zelfgemaakte croutons



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, koekenpan, kleine kom, 
saladekom, aluminiumfolie

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Kipfilet* (st) 1 2 3 4 5 6

Ontbijtspek* (g) 25 50 75 100 125 150

Sperziebonen* (g) 75 150 225 300 375 450

Vrije-uitloopei* (st) 3) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ansjovis (blik) 4) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Citroen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mayonaise* (g) 3) 10) 
19) 22) 50 100 150 200 250 300

Witte ciabatta (st) 1) 
6) 7) 17) 22) 25) 27) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Romaine sla* (krop) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Parmigiano reggiano* 
(g) 7) 10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 1½ 2 2½ 3½ 4

Olijfolie van de 
ansjovis (el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4111 /983 680 /162
Vetten (g) 75 12
 Waarvan verzadigd (g) 14,2 2,4
Koolhydraten (g) 22 4
 Waarvan suikers (g) 2,0 0,3
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 51 9
Zout (g) 3,2 0,5

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 4) Vis 6) Soja 7) Melk/
Lactose 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sesamzaad 27) Lupine

1. Kip en spek bakken
Verhit de olijfolie in een koekenpan op middelmatig 
vuur. Bak de kipfilet 5 – 6 minuten per kant 
goudbruin en gaar. Bak de ontbijtspek de laatste 
5 minuten mee. Haal de kip uit de pan en laat 
rusten onder aluminiumfolie. Bewaar het 
ontbijtspek apart.

2. Sperziebonen en eieren koken
Breng ondertussen een bodempje water aan de 
kook in een pan met deksel voor de sperziebonen. 
Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen 
en was de eieren grondig. Leg de eieren en 
de sperziebonen in de pan en kook ze samen 
5 – 6 minuten (zie TIP).

TIP: Houd je meer van een hardgekookt ei? Kook de 
eieren dan 8 – 12 minuten in een aparte pan. Laat 
de eieren schrikken onder koud water – zo kun je ze 
gemakkelijk pellen.

3. Dressing maken
Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn. Laat de 
ansjovis uitlekken (bewaar de olie!) en snijd de helft 
fijn. Houd de overige ansjovis heel. Pers de helft van 
de citroen uit en snijd de overige citroen in parten. 
Meng in een kleine kom de mayonaise met de 
knoflook, de fijngesneden ansjovis en 1 tl citroensap 
per persoon. Breng op smaak met peper.

4. Croutons bakken
Snijd de witte ciabatta in blokjes. Voeg de 
ansjovisolie toe aan de koekenpan en verhit op 
middelhoog vuur. Bak de witte ciabatta in ongeveer 
5 minuten tot goudbruine croutons. Roer regelmatig 
zodat de croutons niet aanbranden!

5. Snijden
Snijd ondertussen de romaine sla grof. Snijd de 
kip in plakken. Snijd de eieren in parten. Rasp de 
parmigiano reggiano grof.

6. Serveren
Meng in een saladekom waarin je het gerecht gaat 
serveren de romaine sla met de sperziebonen en 
de croutons. Verdeel de eiparten erover en garneer 
met de dressing en de parmigiano reggiano. Leg 
de ansjovis erop, verdeel het ontbijtspek erover en 
leg de gesneden kipfilet in het midden. Breng op 
smaak met peper en eventueel zout. Serveer met 
de citroenparten.

Eet smakelijk!
Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Half kruimige 
aardappelen  

Franse camembert  Crème fraîche  

Ui  

Pompoenblokjes  Nootmuskaat  

VarkenshaasVerse krulpeterselie 
& bieslook  

Radicchio & ijsbergsla  Appel  

Voorraadkast items

 PREMIUM  55 min. • Eet binnen 5 dagen

PREMIUM

Roomboter, olijfolie, extra vierge olijfolie, 
witte balsamicoazijn, mosterd, peper 
en zout

Varkenshaas met gratin van pompoen en Camembert 
met frisse salade



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, ovenschaal, koekenpan, 
saladekom, hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Half kruimige 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Nootmuskaat (st) 1 1 1 1 2 2

Pompoenblokjes* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Crème fraîche* (ml) 7) 25 50 75 100 125 150

Franse camembert* 
(g) 7) 80 160 240 320 400 480

Appel (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Radicchio & 
ijsbergsla* (g) 25 50 75 100 125 150

Verse krulpeterselie & 
bieslook 10 20 30 40 50 60

Varkenshaas* (g) 120 240 360 480 600 720

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Olijfolie (el) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Extra vierge olijfolie 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte balsamicoazijn 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mosterd (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3828 /915 459 /110
Vetten (g) 49 6
 Waarvan verzadigd (g) 26,3 3,2
Koolhydraten (g) 65 8
 Waarvan suikers (g) 16,9 2,0
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 48 6
Zout (g) 1,7 0,2

Allergenen:
7) Melk/Lactose 

1. Voorbereiden
Verwarm de oven op 200 graden. Verhit ruim water 
met een snuf zout in een pan met deksel voor de 
aardappelen. Was de aardappelen en snijd, met 
schil, in dunne plakjes. Snipper de ui. Rasp een 
mespuntje nootmuskaat.

2. Koken en bakken
Kook de aardappelschijfjes 5 minuten en giet 
daarna af. Ze hoeven nog niet gaar te zijn. Verhit 
1/2 el roomboter per persoon in een hapjespan met 
deksel. Fruit de ui 3 – 4 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de pompoenblokjes toe aan de ui 
en bak, afgedekt, 4 – 5 min. Voeg een snufje 
nootmuskaat toe aan de hapjespan. Breng op 
smaak met peper en zout.

3. Ovenschotel maken
Snijd intussen de Camembert in plakjes. Vet de 
ovenschotel in met 1/4 el olijfolie per persoon. Meng 
de aardappelschijfjes in een kom met de crème 
fraîche, breng op smaak met peper en zout en leg 
in de ovenschaal. Doe de pompoen met ui hier 
bovenop en dek af met de plakjes Camembert. Bak 
in 25 – 30 minuten gaar. 

4. Salade maken
Was of schil de appel, verwijder het klokhuis en 
snijd in blokjes. Snijd de krulpeterselie en bieslook 
fijn. Meng in een saladekom per persoon 1/2 el extra 
vierge olijfolie en 1/2 el witte balsamicoazijn en meng 
de helft van de verse kruiden, de appel, radicchio 
en ijsbergsla erdoor. Breng op smaak met peper 
en zout.

5. Varkenshaas bakken
Wrijf de varkenshaas in met 1/2 el mosterd per 
persoon en bestrooi met peper en zout. Verhit 1/2 el 
roomboter per persoon in dezelfde hapjespan 
op middelhoog vuur en bak de varkenshaas in 
3 – 4 minuten rondom bruin. Leg in een ovenschaal, 
schenk het bakvet eroverheen en bak 8 – 10 minuten 
in de oven, of totdat het vlees gaar is. Laat kort 
rusten voordat je het vlees aansnijdt.

6. Serveren
Leg op elk bord een varkenhaas. Verdeel de 
pompoen en aardappel over de borden en 
garneer met de overige verse kruiden. Serveer de 
salade erbij.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Halfkruimige 
aardappelen  

Westmalleworst  Knoflookteen  

Prei  

Ui  Wortel  

MayonaiseWitlof  

Peperkoek  Laurierblad  

Voorraadkast items

45 min. • Eet binnen 5 dagen

Olijfolie, runderbouillonblokje, roomboter, 
mosterd, wittewijnazijn, peper en zout

Stoof met Westmalleworst van Brandt & Levie 
met ovenfrietjes en frisse witlofsalade



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Kom, hapjespan met deksel, bakplaat met 
bakpapier, vergiet

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Halfkruimige 
aardappelen* (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Prei* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Wortel* (g) 50 100 150 200 250 300

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Westmalleworst* 
(st) 1) 1 2 3 4 5 6

Laurierblad (st) 1 1 1 1 2 2

Peperkoek (st) 1) 22) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witlof* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mayonaise* (g) 3) 10) 
19) 22) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Runderbouillonblokje 
(st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mosterd (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Wittewijnazijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3937 /941 565 /135
Vetten (g) 61 9
 Waarvan verzadigd (g) 18,2 2,6
Koolhydraten (g) 69 10
 Waarvan suikers (g) 15,8 2,3
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 24 3
Zout (g) 3,8 0,5

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

1. Ovenfrietjes maken
Verwarm de oven voor op 200 graden. Was de 
aardappel grondig en snijd er frietjes van 1-2 cm 
dik van. Meng de frietjes in een kom met 1/2 el 
olijfolie per persoon, peper en zout. Verspreid de 
frietjes over een bakplaat met bakpapier en bak 
30 – 40 minuten, of totdat ze goudbruin zijn.

2. Groenten snijden
Snijd de prei in dunne ringen en spoel schoon in een 
vergiet. Snijd de wortel in heel kleine blokjes. Snijd 
de ui in halve ringen. Pers de knoflook of snijd fijn. 
Snijd het vel van de Westmalle-worst open en knijp 
het vlees uit het vel.

3. Stoof maken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een hapjespan 
met deksel op middelmatig vuur. Bak de ui en de 
knoflook 2 – 3 minuten. Voeg de prei en blokjes 
wortel toe en bak 2 – 3 minuten. Voeg het gehakt 
van de worst toe en bak in 2 – 3 minuten los. Blus af 
met de 150 ml warm water per persoon, verkruimel 
het bouillonblokje erboven, voeg het laurierblad 
toe en breng op smaak met peper en zout.

4. Stoven
Smeer 1/2 el mosterd per persoon over de peperkoek 
en leg met de besmeerde kant naar beneden in de 
hapjespan. Breng, afgedekt, aan de kook en verlaag 
het vuur. Laat 10 – 15 minuten stoven. Verwijder de 
laatste 5 minuten het deksel van de hapjespan en 
laat inkoken tot de gewenste dikte.

5. Witlof snijden
Halveer ondertussen het witlof in de lengte en 
verwijder de harde kern. Snijd het witlof zeer fijn. 
Meng in een kom met de helft van de mayonaise, 
1 tl wittewijnazijn per persoon, peper en zout.

6. Serveer
Serveer de stoof van Westmalle worst met de 
ovenfrietjes, de witlofsalade en de overige 
mayonaise. Vergeet niet het laurierblad uit de stoof 
te halen!

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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BALANS

Verse gember  

Groene peper  Komkommer  

Knoflookteen  

Sojasaus  Varkenshaaspuntjes  

GomasioMini bruine tortilla  

Spitskool  Rode paprika  

Voorraadkast items

 BALANS  30 min. • Eet binnen 3 dagen

Honing, olijfolie, wittewijnazijn, suiker, 
peper en zout

Mini-tortilla's met varkenshaaspuntjes 
met spitskool en zoetzure komkommer



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Kom, koekenpan, aluminiumfolie, wok

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Varkenshaaspuntjes* 
(g) 110 220 330 440 550 660

Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60

Komkommer* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Groene peper* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Rode paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Spitskool* (krop) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Mini bruine tortilla 
(st) 1) 3 6 9 12 15 18

Gomasio (tl) 11) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Honing (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Olijfolie (el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Wittewijnazijn (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Suiker (tl) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2690 /643 497 /119
Vetten (g) 23 4
 Waarvan verzadigd (g) 5,3 1,0
Koolhydraten (g) 67 12
 Waarvan suikers (g) 25,7 4,8
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 36 7
Zout (g) 2,9 0,5

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 6) Soja 11) Sesamzaad 

1. Marineren
Verwarm de oven voor op 200 graden. Rasp de 
gember. Pers de knoflook of snijd fijn. Meng de 
varkenshaaspuntjes in een kom met de knoflook, 
gember, sojasaus, honing en 1/4 el olijfolie per 
persoon (zie TIP). Zet weg en laat minimaal 
15 minuten intrekken.

2. Zoetzuur maken
Snijd ondertussen de komkommer in plakken. 
Meng in een kom de wittewijnazijn met de suiker en 
leg de komkommerplakken erin. Breng op smaak 
met een beetje zout en zet weg tot gebruik. Roer af 
en toe, zodat de smaken goed intrekken.

3. Groenten snijden
Verwijder de zaadlijsten van de groene peper en 
rode paprika. Snijd de groene peper fijn en de rode 
paprika in blokjes. Snijd de spitskool in repen.

WEETJE: Wist je dat spitskool rijk is aan calcium, 
ijzer en vitamine C? Calcium is nodig voor sterke 
botten en tanden en voor gezonde spieren. IJzer 
voor een hoog energielevel en vitamine C voor 
de weerstand.

4. Wokken
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een wok op 
middelhoog vuur en bak de helft van de groene 
peper met de rode paprika en spitskool 8 minuten. 
Breng op smaak met peper en zout. Leg de tortillas 
op een stapel, pak in in aluminiumfolie en leg in 
de oven. Laat de tortillas in ongeveer 3 minuten 
warm worden.

5. Bakken
Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en 
voeg de varkenshaaspuntjes met marinade toe. 
Bak 3 – 6 minuten, of tot de varkenshaaspuntjes 
gaar zijn.

6. Serveren
Beleg de tortilla's met de gewokte groenten, de 
gemarineerde varkenshaaspuntjes en de zoetzure 
komkommer. Garneer naar smaak met de overige 
groene peper en bestrooi met gomasio.

WEETJE: De volkoren tortilla's zijn rijk aan vezels. 
Vezels zorgen ervoor dat je je eerder en langer 
verzadigd voelt en dragen bij aan een sterk 
afweersysteem en een gezond cholesterolgehalte.

Eet smakelijk!Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Knoflookteen  

Kalfsstoof  Rode wijn  

Ui  

Champignons  Wortel  

Sperziebonen  Veldsla  

Kruimige aardappelen  Bladerdeeg  

HazelnotenHandsinaasappel  

Biologische ontbijtkoek  Laurierblad  

Voorraadkast items

 BOURGONDISCH  60 min. • Eet binnen 5 dagen

BOURGONDISCH

Roomboter, mosterd, extra vierge olijfolie, 
witte balsamicoazijn, peper en zout

Pastei van kalfsstoof 
met sperziebonen, wortel en een frisse salade



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, ovenschaal, koekenpan, 
saladekom, aardappelstamper, serveerschaal

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Wortel* (g) 50 100 150 200 250 300

Champignons* (g) 60 125 180 250 305 375

Rode wijn (ml) 12) 
17) 21) 65 125 190 250 315 375

Kalfsstoof* (g) 1) 150 300 450 600 750 900

Laurierblad (blaadjes) 1 1 1 2 2 3

Biologische 
ontbijtkoek (plakje) 
1) 22)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Kruimige aardappelen 
(g) 200 400 600 800 1000 1200

Bladerdeeg* (st) 1) 21) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

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

Sperziebonen* (g) 100 200 300 400 500 600

Handsinaasappel (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Hazelnoten (g) 8) 
19) 25) 10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Mosterd (tl) 2 4 6 8 10 12

Extra vierge olijfolie 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte balsamicoazijn 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Melk scheutje

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 5230 /1250 581 /139
Vetten (g) 62 7
 Waarvan verzadigd (g) 28,4 3,2
Koolhydraten (g) 106 12
 Waarvan suikers (g) 21,1 2,3
Vezels (g) 15 2
Eiwit (g) 49 5
Zout (g) 1,8 0,2

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 8) Noten 12) Zwaveldioxide 
en sulfiet  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 21) Melk/
Lactose 22) Noten 23) Selderij 25) Sesamzaad

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers de 
knoflook of snijd fijn. Snijd de ui in halve ringen. 
Snijd de helft van de wortel in kleine blokjes en de 
andere helft in lange reepjes. Snijd de champignons 
in kwarten. Hak de hazelnoten fijn.

2. Kalfsstoof bereiden
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een pan met 
deksel op middelhoog vuur. Bak de knoflook, ui en 
blokjes wortel 4 – 6 minuten. Voeg de champignons 
na 3 minuten toe. Blus af met de rode wijn en 
voeg dan de kalfsstoof toe. Roer goed en voeg het 
laurierblad toe. Smeer 1/2 el mosterd per persoon 
op één kant van de ontbijtkoek en leg deze met de 
mosterdkant naar beneden op de stoof in de pan. 
Dek af en kook 10 – 15 minuten op laag vuur.

3. Snijden
Schil ondertussen de aardappelen of was grondig 
en snijd in grove stukken. Snijd de uiteinden van 
de sperziebonen. Pel de sinaasappel en snijd in 
blokjes. Verhit een koekenpan, zonder olie, op hoog 
vuur en rooster de hazelnoten tot ze beginnen 
kleuren. Haal uit de pan en bewaar tot gebruik. 
Breng ruim water aan de kook in twee pannen met 
deksel voor de sperziebonen en de aardappelen.

4. Pastei bakken
Schep de kalfsstoof in een ovenschaal die net 
iets kleiner is dan het bladerdeeg. Verdeel 
het bladerdeeg over de ovenschaal, stop de 
randen in en snijd op de bovenkant kruiselings 
in. Bak 15 – 20 minuten in de oven. Kook de 
sperziebonen en reepjes wortel met een snuf zout 
in 8 – 10 minuten gaar. Giet af en laat uitstomen 
zonder deksel.

5. Puree maken
Kook de aardappelen, afgedekt, in 12 – 15 minuten 
gaar. Giet daarna af en laat uitstomen zonder 
deksel. Stamp de aardappelen met een 
aardappelstamper tot een puree. Voeg 1/2 el 
roomboter per persoon en een scheutje melk 
toe om het smeuïg te maken. Breng op smaak 
met peper en zout. Houd warm op laag vuur tot 
serveren. Meng in een saladekom per persoon 1/2 el 
extra vierge olijfolie met 1tl witte balsamicoazijn, de 
sinaasappelblokjes en de veldsla.

6. Serveren
Verhit vlak voor serveren 1/2 el roomboter per 
persoon in een koekenpan op middelhoog vuur. 
Bak de boontjes, wortelreepjes en hazelnoten 
1 – 2 minuten. Breng op smaak met peper en schep 
in een kom of serveerschaal. Serveer de salade 
met de pastei van kalfsstoof, de aardappelpuree, 
wortelen en boontjes. Vergeet niet het laurierblad 
uit de stoof te halen voor je hem eet!

Eet smakelijk!

 
WEEK 6 | 2020



Pandanrijst  

Gezouten pinda's  Rode peper  

Komkommer  

Knoflookteen  Limoen  

Kipgehakt met 
Indonesische kruiden

Vissaus  

Romaine-sla  Verse koriander  

Voorraadkast items

 HELLOEXTRA  35 min. • Eet binnen 3 dagen

Vanwege overstromingen in Spanje 
kunnen we bij dit recept helaas geen 
little gem leveren. In plaats daarvan 
ontvang je romaine-sla in je box - die 
smaakt precies hetzelfde, maar is 
alleen een slag groter!

HELLO
EXTRA

Suiker, wittewijnazijn, bruine suiker, 
zonnebloemolie, peper en zout

Pittige Aziatische kipgehaktsalade 
in schuitjes van romaine-sla met zoetzure komkommer



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, kleine kom, saladekom, rasp, 
hapjespan, dunschiller of kaasschaaf

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Pandanrijst (g) 85 170 250 335 420 505

Komkommer* (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Limoen (st) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Rode peper* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gezouten pinda's (g) 
5) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Verse koriander* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Romaine-sla* (krop) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Vissaus (ml) 4) 15 30 40 60 70 90

Kipgehakt met 
Indonesische 
kruiden* (g)

220 440 660 880 1100 1320

Zelf toevoegen
Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6

Wittewijnazijn (el) 2 4 6 8 10 12

Bruine suiker (tl) 5 10 15 20 25 30

Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4420 /1057 649 /155
Vetten (g) 42 6
 Waarvan verzadigd (g) 7,8 1,2
Koolhydraten (g) 111 16
 Waarvan suikers (g) 35,5 5,2
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 55 8
Zout (g) 5,1 0,8

Allergenen:
4) Vis 5) Pinda's  
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 25) Sesamzaad

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

2. Zoetzuur maken
Meng ondertussen in een saladekom de 
wittewijnazijn met de suiker. Snijd de komkommer 
in dunne plakken en voeg toe aan het zoetzuur (zie 
TIP). Breng op smaak met zout. Schep af en toe om 
zodat de smaken goed in de komkommer trekken.

TIP: Snijd de komkommer heel dun of gebruik een 
dunschiller of kaasschaaf. Zo trekt het zoetzuur goed 
in de komkommer.

3. Schuitjes maken
Rasp de schil van de limoen en pers de limoen uit. 
Pers de knoflook of snijd fijn en snijd de rode peper 
fijn (zie TIP). Hak de pinda's en de verse koriander 
grof. Haal de blaadjes van de romaine-sla los, zodat 
je slaschuitjes krijgt.

TIP: Wist je dat de zaadlijsten het heetste deel van 
een pepertje zijn? Houd je niet van pittig, verwijder 
ze dan voor het bakken.

4. Dressing maken
Meng in een kleine kom de bruine suiker met 
per persoon 2 el limoensap, 1 tl limoenrasp en 
3 tl vissaus.

TIP: Let jij op je zout-inname? Gebruik dan 2 tl 
vissaus per persoon.

5. Kipgehakt bakken
Verhit de zonnebloemolie in een wok of hapjespan 
en fruit de knoflook en de rode peper 1 minuut op 
hoog vuur. Voeg het gekruide kipgehakt toe en bak 
het gehakt in 2 – 3 minuten los op middelhoog vuur. 
Meng de limoendressing door het gehakt en bak 
nog 2 minuten, of tot de kip gaar is. Voeg de pinda's 
toe en schep goed om. Breng op smaak met peper 
en zout.

6. Serveren
Verdeel de rijst over de borden. Leg de slaschuitjes 
erop en vul ze met het kipgehakt. Schenk de 
achtergebleven saus over de rijst. Serveer 
met de zoetzure komkommer en bestrooi met 
de koriander.

Eet smakelijk!

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Rigatoni  

Gemengde 
paddenstoelen  

Kipfiletstukjes  

Ui  

Witlof  Knoflookteen  

KrulpeterselieSlagroom  

Voorraadkast items

Rigatoni in paddenstoelenroomsaus 
met kipfiletstukjes en gebakken witlof

 HELLOEXTRA   QUICK & EASY  20 min. • Eet binnen 5 dagen

Olijfolie, rodewijnazijn, 
Groentebouillonblokje, Peper en zout

HELLO
EXTRA



1. Voorbereiden
• Kook 500 ml water per persoon in een pan met deksel voor de 

rigatoni en kook de rigatoni, afgedekt, 12 – 14 minuten. Giet 
daarna af en laat zonder deksel uitstomen.  

• Snipper de ui en pers de knoflook of snijd fijn.

2. Witlof snijden
• Snijd de onderkant van de stronken witlof en snijd de witlof 

doormidden. Verwijder de harde kern en snijd de witlof in fijne 
halve ringen.

TIP: In dit gerecht blijft een klein gedeelte van de witlof rauw, zodat je 
verschillende structuren proeft tijdens het eten. Houd je hier niet van? 
Kook dan alle witlof mee in stap 3.

3. Saus maken
• Verhit de olijfolie in een hapjespan op middelmatig vuur en 

fruit de ui en knoflook 2 – 3 minuten. Voeg de kipfiletstukjes, 
paddenstoelen en het grootste deel van de witlof toe (zie TIP) en 
bak 4 – 6 minuten op middelhoog vuur.  

• Blus af met de slagroom en rodewijnazijn, verkruimel het 
bouillonblokje erboven en roer goed door. Kook de saus nog 
3 minuten op middellaag vuur en breng op smaak met peper en 
eventueel zout.

TIP: Heb je witte wijn in huis? Vervang dan de rodewijnazijn door witte 
wijn, deze zorgt ook voor frisse zuren in het gerecht.

4. Mengen en serveren
• Hak ondertussen de krulpeterselie fijn. Schep de rigatoni door 

de saus en verwarm al roerende zodat alle smaken goed verdeeld 
zijn. Breng eventueel verder op smaak met peper en zout. 

• Serveer de rigatoni in diepe borden. Bestrooi met de overige 
witlof en garneer met de krulpeterselie.

TIP: Wist je dat dit gerecht meer dan 250 g groente bevat?

Eet smakelijk!

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, hapjespan

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witlof* (stronk) 1 2 3 4 5 6

Kipfiletstukjes* (g) 120 240 360 480 600 720

Gemengde paddenstoelen* (g) 100 175 275 350 450 525

Slagroom* (ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Krulpeterselie* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Rodewijnazijn (el) 1 2 3 4 5 6

Groentebouillonblokje (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4291 /1026 651 /156
Vetten (g) 62 9
 Waarvan verzadigd (g) 25,5 3,9
Koolhydraten (g) 72 11
 Waarvan suikers (g) 10,0 1,5
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 42 6
Zout (g) 1,6 0,2

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen.
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Kipburger  

Vadouvan  Mayonaise  

Little gem  

Hamburgerbol  Rode cherrytomaten  

WalnootstukjesOude kaasblokjes  

Voorraadkast items

Kipburger met vadouvanmayonaise 
en een grote salade

 QUICK & EASY  20 min. • Eet binnen 5 dagen

Olijfolie, honing, mosterd, extra vierge 
olijfolie, witte balsamicoazijn

QUICK & 
EASY



1. Kipburger bakken
• Verwarm de oven voor op 200 graden. Verhit 1/2 el olijfolie per 

persoon in een koekenpan op middelhoog vuur. 

• Bak de kipburger 4 – 6 minuten per kant of totdat deze gaar is.

2. Groenten snijden
• Pluk per persoon 2 bladen van de little gem om later op het 

broodje te gebruiken. Snijd de rest van de little gem fijn. 

• Halveer de cherrytomaten.

3. Saus en dressing maken
• Bak de hamburgerbol 4 – 5 minuten in de oven. 

• Meng in een kleine kom de mayonaise met 1/2 tl Vadouvan 
kruiden per persoon (zie TIP). 

• Meng in een saladekom de extra vierge olijfolie met de witte 
balsamicoazijn, mosterd en honing.

TIP: Eet je deze burger met kinderen? Vadouvan heeft een vrij 
uitgesproken smaak. Je kunt er eventueel voor kiezen om de Vadouvan 
kruiden niet toe te voegen of dit alleen voor volwassen te doen.

4. Serveren
• Meng de gesneden little gem en cherrytomaten met de dressing. 

Garneer de salade met de oude kaasblokjes en walnootstukjes. 

• Snijd de hamburgerbollen door en leg op elke bol de 
2 little gem slabladen en een kipburger. Garneer met 
de Vadouvanmayonaise.

Eet smakelijk!

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Koekenpan, kleine kom, saladekom

Ingrediënten voor 1 – 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Kipburger* (st) 1 2 3 4 5 6

Little gem* (krop) 1 2 3 4 5 6

Rode cherrytomaten* (g) 125 250 375 500 625 750

Hamburgerbol (st) 1) 7) 11) 13) 
17) 20) 22) 1 2 3 4 5 6

Mayonaise* (g) 3) 10) 19) 22) 25 50 75 100 125 150

Vadouvan (tl) 10) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Oude kaasblokjes* (g) 7) 15 25 40 50 65 75

Walnootstukjes (g) 8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Honing (tl) 1 2 3 4 5 6

Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte balsamicoazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak
* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3224 /771 707 /169
Vetten (g) 54 12
 Waarvan verzadigd (g) 10,8 2,4
Koolhydraten (g) 33 7
 Waarvan suikers (g) 13,2 2,9
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 34 7
Zout (g) 2,7 0,6

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose 8) Noten 10) Mosterd 
11) Sesamzaad 13) Lupine  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 22) Noten 
25) Sesamzaad

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen.
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Vleestomaat  

Feta  Verse bladpeterselie 
en oregano  

Witte langgraanrijst  

Knoflookteen  Ui  

Kipfilet met tuinkruidenPanko paneermeel  

Voorraadkast items

50 min. • Eet binnen 5 dagen

Groentebouillonblokje, olijfolie, roomboter, 
peper en zout

Provençaals gevulde tomaten 
met rijst, kipfilet en feta



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, ovenschaal, kom, koekenpan, 
keukenpapier, vergiet

Ingrediënten voor 1 – 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vleestomaat* (st) 2 4 6 8 10 12

Witte langgraanrijst 
(g) 85 170 250 335 420 505

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse bladpeterselie 
en oregano* (g) 10 15 20 25 35 40

Feta* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Panko paneermeel 
(g) 1) 12 25 37 50 62 75

Kipfilet met 
tuinkruiden* (g) 100 200 300 400 500 600

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje 
(st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren
Voedingswaarden

Per portie Per 100g
Energie (kJ/kcal) 3376 /807 479 /115
Vetten (g) 33 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,9 1,6
Koolhydraten (g) 89 13
 Waarvan suikers (g) 10,5 1,5
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 35 5
Zout (g) 2,6 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose 

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Breng ruim 
water met 1/4 bouillonblokje per persoon aan de 
kook in een pan met deksel. Was de tomaten. Snijd 
op 11/2 cm van de bovenkant van de tomaten het 
kapje eraf en bewaar. Schep met een lepel de kern 
en pitjes uit de tomaten. Snijd de binnenkant van de 
tomaten grof en houd apart in een kom. Bestrooi de 
uitgeholde tomaten met zout en zet ze omgekeerd 
in een vergiet. Laat ze uitlekken.

2. Smaakmakers snijden
Kook de rijst, afgedekt, 10 – 12 minuten in de pan 
met deksel. Giet daarna af als het nodig is en laat 
zonder deksel uitstomen. Snipper de ui. Pers de 
knoflook of snijd fijn. Ris de blaadjes van de takjes 
oregano en snijd de oregano en 3/4 van de peterselie 
grof. Bewaar de overige peterselie als garnering. 
Snijd de feta in kleine blokjes.

3. Kruidenmengsel maken
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een koekenpan 
op middelhoog vuur. Fruit de ui en knoflook 
2 – 3 minuten. Neem de pan van het vuur en voeg 
de panko en de gesneden peterselie en oregano 
toe. Meng goed door. Breng op smaak met peper 
en zout.

4. Tomaten vullen
Dep de binnenkant van de tomaten droog met 
keukenpapier. Vet de ovenschaal in met de overige 
olijfolie. Meng het kruidenmengsel met de rijst, 
de binnenkant van de tomaten en de blokjes feta. 
Plaats de tomaten in de ovenschaal en vul ze 
met de kruidige rijst. Plaats de kapjes weer op de 
tomaten. Schep de overgebleven rijst tussen de 
tomaten in de ovenschaal. Bak de gevulde tomaten 
20 – 25 minuten in de voorverwarmde oven.

5. Kipfilet bakken
Wacht tot de gevulde tomaten 20 minuten in 
de oven hebben gestaan. Verhit dan de boter 
in een koekenpan op middelhoog vuur. Bak de 
kipfilethaasjes in 5 – 6 minuten rondom bruin.

6. Serveren
Leg de tomaten op het bord en schep de overige rijst 
ernaast. Let de kipfilet op de rijst. Garneer met de 
overige peterselie.

TIP: Wist je dat tomaten veel gezondheidsvoordelen 
hebben? Ze zijn rijk aan vitamines én lycopeen. 
Hoe rijper ze zijn, hoe meer lycopeen ze bevatten. 
Lycopeen is een antioxidant die onze cellen 
beschermt tegen schadelijke invloeden.

Eet smakelijk!Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Goedemorgen!
 ONTBIJTBOX

  1X   25 min.

1. Verwarm de oven voor op 200 graden.

2. Kluts in een kom de eieren met een scheutje melk. Breng op smaak met peper en 
zout. Snijd de paprika in blokjes en voeg toe aan het eimengsel.

3. Bak de bruine ciabatta’s 6 – 8 minuten in de oven.

4. Verhit de roomboter in een koekenpan op middelhoog vuur. Voeg het eimengsel toe en 
bak al roerend 2 – 3 minuten, of totdat het ei gestold is.

5. Snijd de ciabatta’s open en verdeel over de borden. Beleg de ciabatta’s met het roerei. 
Knip de rucolacress af en garneer de broodjes ermee.

Benodigdheden
Koekenpan

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Vrije-uitloopei* (st) 3) 4 8
Halfvolle melk* (ml) 7) 50 100
Rode paprika* (st) 1 2
Bruine ciabatta (st) 1) 6) 7) 17) 22) 25) 
27) 2 4

Rucolacress* (el) 10) 2 4
Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1 2

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1690 /404 566 /135
Vetten (g) 19 6
 Waarvan verzadigd (g) 8,0 2,7
Koolhydraten (g) 37 12
 Waarvan suikers (g) 6,4 2,1
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 18 6
Zout (g) 1,2 0,4

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/
Lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 
25) Sezamzaad 27) Lupine

1

3
2

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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Ciabatta met roerei  
met paprika en rucolacress

Ciabatta met roerei 
met paprika en rucolacress

Rustieke crackers  
met verse geitenkaas, 
avocado en alfalfa

Smoothie met banaan 
met kokosmelk 
en dadelstukjes



  2X   20 min.

Smoothie met banaan  
met kokosmelk en dadelstukjes

Benodigdheden
Blender of hoge kom met staafmixer

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Banaan (st) 2 4
Kokosmelk (ml) 26) 75 150
Havermout (g) 1) 19) 22) 25) 75 150
Dadelstukjes (g) 19) 22) 25) 20 40
Bulgaarse yoghurt* (ml) 7) 125 250
Honing (potje) 1 2

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1902 /455 652 /156
Vetten (g) 13 4
 Waarvan verzadigd (g) 8,5 2,9
Koolhydraten (g) 72 25
 Waarvan suikers (g) 41,4 14,2
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 10 3
Zout (g) 0,1 0,0

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sezamzaad 26) Zwaveldioxide en sulfiet

1. Snijd de banaan in plakken en mix met de 
kokosmelk, havermout en de helft van de 
dadelstukjes in een blender of hoge kom met 
staafmixer tot een dikke smoothie.

2. Verdun de smoothie met de yoghurt en 
eventueel een scheutje water. Voeg de helft van 
de honing toe en mix nog even door.

3. Verdeel de smoothie over kommen of glazen en 
garneer met overige dadelstukjes en honing.

  2X   20 min.

Crackers met verse geitenkaas 
met avocado en alfalfa

1. Besmeer de crackers met de verse geitenkaas.

2. Snijd de avocado doormidden, verwijder de pit 
en snijd het vruchtvlees in blokjes. Verdeel de 
blokjes avocado over de geitenkaas.

3. Garneer de crackers met alfalfa en bestrooi met 
peper en zout naar smaak.

Benodigdheden
-

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Crackers (st) 1) 6 12
Verse geitenkaas* (g) 7) 50 100
Avocado (st) 1 2
Alfalfa* (el) 3 6

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1521 /364 1040 /249
Vetten (g) 20 14
 Waarvan verzadigd (g) 5,5 3,8
Koolhydraten (g) 29 20
 Waarvan suikers (g) 2,5 1,7
Vezels (g) 13 9
Eiwit (g) 9 6
Zout (g) 0,8 0,6

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose
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