AZIATISCHE NOEDELSOEP MET SCHELVISFILET
Lekker pittig, met romige kokosmelk

7 Totaal: 30-35 min. b Family
* Gemakkelijk
L Calorie-focus
§ Eet binnen 3 dagen d Lactosevrij

Udonnoedels zijn de dikste van alle Japanse noedels. Je kunt ze op veel manieren bereiden,
maar in Japan worden ze, net als in dit gerecht, vooral in soep of bouillon gegeten. Citroengras
wordt ook wel 'sereh' genoemd en geeft deze soep een fris, Aziatisch tintje.

Knoflookteen

Peultjes f

Peen f

Kokosmelk

Gemalen citroengras

Sojasaus

Schelvisfilet
zonder huid f

Verse udonnoedels

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Wok of soeppan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Aziatische noedelsoep met schelvisfilet.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PEULTJES SNIJDEN
Bereid de bouillon. Pers de knoflook of
snijd fijn. Snijd de peultjes in kleine stukjes.

PEEN SNIJDEN
Snijd de peen in de lengte in kwarten
en vervolgens in kleine blokjes. Roer de
kokosmelk door of schud het pakje om, zodat
eventuele klontjes verdwijnen.

FRUITEN EN BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een wok
of soeppan met deksel en fruit de knoflook
1 – 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de
peen toe en bak in 4 – 6 minuten beetgaar.
Voeg in de laatste 30 seconden de sambal en
het gemalen citroengras toes.

Knoflookteen (st)
Peultjes (g) f
Peen (g) f
Kokosmelk (ml) 26)
Gemalen citroengras
(tl)
Sojasaus (ml) 1) 6)
Schelvisfilet zonder
huid (100 g) 4) f
Verse udonnoedels
(g) 1)

1
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4
4
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Zelf toevoegen
300 600 900 1200 1500 1800
Groentebouillon (ml)
1
1
2
2
3
3
Zonnebloemolie (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sambal (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

2412 / 577
31
21,3
46
8,4
8
28
7,1

284 / 68
4
2,5
5
1,0
1
3
0,8

ALLERGENEN
1) Gluten 4) Vis 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 26) Sulfiet

KOKEN EN SNIJDEN
Voeg de bouillon, kokosmelk en sojasaus
toe, doe het deksel op de pan en breng het
geheel aan de kook. Kook de soep 6 minuten
op laag vuur. Dep ondertussen de schelvis
droog met keukenpapier en snijd de vis in
blokjes van 2 cm.

SOEP VULLEN
Voeg de schelvis en peultjes toe aan de
wok of soeppan en laat de soep nog 2 minuten
afgedekt koken. Haal het deksel van de
pan, voeg de udonnoedels toe en kook nog
2 minuten mee. Breng op smaak met peper
en zout.

SERVEREN
Verdeel de kokos-vissoep over
de kommen.

LTIP: Let jij op je zoutinname? Voeg dan de
helft van de sojasaus toe of laat deze helemaal
achterwege.

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

sTIP: Houd je van pittig eten? Voeg dan
naar smaak wat extra sambal toe. Heb je geen
sambal in huis? Je kunt ook een hete saus als
sriracha gebruiken!

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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Pittige risotto met ontbijtspek en prei
Met rucola en pecorino

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

Het maken van een risotto is een rustgevende bezigheid na een drukke dag. Met de pit van de
rode peper en de frisse noot van citroen, is deze risotto een ware smaaksensatie. Pecorino en
krokant gebakken ontbijtspek zorgen naast de bouillon voor genoeg zout, dat hoef je verder
niet meer toe te voegen.

Knoflookteen

Risottorijst

Geraspte pecorino f

Prei f

Rode peper f

Ontbijtspek f

Citroen

Rucola f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan, bakplaat met bakpapier en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de pittige risotto met ontbijtspek en prei.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)
Risottorijst (g)
Geraspte pecorino
(g) 7) f
Prei (g) f
Rode peper (st) f
Ontbijtspek (g) f
Citroen (st)
Rucola (g) 23) f

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven op 180 graden en bereid
de bouillon voor de risotto. Snijd de knoflook
in zeer dunne plakjes. Wanneer je dit lastig
vindt kun je de knoflook ook fijn snijden.

RISOTTO STARTEN
Verhit de roomboter in een pan en fruit de
knoflook 1 – 2 minuten op middelmatig vuur.
Voeg de risottorijst toe en bak al roerend
1 minuut t. Voeg ⅓ 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 ⅓ van
de bouillon toe en herhaal dit met de rest
van de bouillon. De risotto is gaar zodra de
korrel vanbuiten 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. Meng de
geraspte pecorino door de risotto.

1/2 1 11/2 2 21/2 3
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900
3
150
11/2
160

Zelf toevoegen
200 400 600 800 1000 1200
Groentebouillon (ml)
1
2
3
4
5
6
Roomboter (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 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

2933 / 701
36
17,3
69
8,0
7
22
3,8

483 / 115
6
2,9
11
1,3
1
4
0,6

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

SNIJDEN EN BAKKEN
Halveer ondertussen de prei in de lengte
en snijd in dunne halve ringen. Verwijder de
zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode
peper fijn. Haal de plakjes ontbijtspek los
en leg ze op een bakplaat met bakpapier. Bak
het ontbijtspek in 8 – 10 minuten krokant in
de oven tt. Snijd ondertussen de citroen
in parten.

BAKKEN EN MENGEN
Verhit de zonnebloemolie in een
hapjespan en roerbak de prei en de rode
peper 6 – 8 minuten op middelhoog vuur. De
prei mag nog bite hebben. Meng samen met
de helft van de rucola door de risotto. Breng
eventueel op smaak met peper en zout. Let op:
de bouillon en het ontbijtspek zijn al vrij zout.

SERVEREN
Verdeel de overige rucola over de
borden. Schep de risotto erop en verkruimel
het ontbijtspek erover. Garneer met een
partje citroen.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh

ttTIP: Elke oven is anders. Controleer
daarom regelmatig of de plakjes ontbijtspek
niet verbranden.

tTIP: Heb je nog een restje witte wijn in huis?
Dit is een klassieke smaakmaker in risotto.
Blus bij stap 2 de rijst af met een scheutje witte
wijn voor je de bouillon toevoegt.

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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PORTOBELLO MET GEITENKAAS EN WALNOTEN
Geserveerd met gebakken roseval aardappeltjes en courgette

GOED BEZIG!
Je hebt een veggie recept gekozen. Vaker
een dagje geen vlees of vis eten is een
kleine moeite met een enorm positieve
impact op het milieu.

Roseval aardappelen Verse rozemarijn f

Rode ui

Courgette f

Portobello f

Verse geitenkaas f

Walnoten

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

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

BEGIN

GOED

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

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

AARDAPPELEN VOORKOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en
kook ruim water in een pan met deksel voor
de aardappelen. Was de aardappelen grondig
en snijd ze in lange smalle parten. Kook de
aardappelen 4 – 6 minuten. Giet af en laat
uitstomen zonder deksel. Dep de aardappelen
vervolgens droog met een schone theedoek of
met keukenpapier.

SNIJDEN
Ris ondertussen de naaldjes van het takje
rozemarijn en snijd fijn. Snijd de rode ui in
ringen en snijd de courgette in dunne plakken.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een
hapjespan met deksel en bak de aardappelen
met de helft van de rozemarijn, peper en
zout, gedurende 20 – 25 minuten afgedekt op
middelhoog vuur. Haal de laatste 5 minuten
het deksel van de pan.

Roseval aardappelen
(g)
Verse rozemarijn
(takje) f
Rode ui (st)
Courgette (st) f
Portobello (st) f
Verse geitenkaas
(g) 7) f
Walnoten
(g) 8) 19) 25)
Olijfolie (el)
Honing (tl)
Extra vierge olijfolie
Peper & zout
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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

2843 / 680
32
8,5
72
17,4
10
21
0,4

410 / 98
5
1,2
10
2,5
2
3
0,1

7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sesam

HAKKEN EN ROOSTEREN
Hak ondertussen de walnoten grof. Strooi
de walnoten in de laatste 5 minuten van de
baktijd over de bakplaat met groenten.

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

90

Zelf toevoegen
1
2
2
3
3
½ 1 1½ 2 2½
naar smaak
naar smaak

ALLERGENEN

BEREIDEN EN ROOSTEREN
Leg ondertussen de courgette en rode
ui op een bakplaat met bakpapier. Leg
de portobello er met de open kant naar
boven tussen en vul de portobello met de
geitenkaas. Besprenkel alle groenten met
de overige olijfolie en bestrooi met de overige
rozemarijn. Breng op smaak met peper en
zout. Verdeel de honing over de geitenkaas in
de portobello. Bak 20 – 22 minuten in de oven.

3
3
6

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik
dan per persoon 200 g aardappelen en
eventueel 10 g walnoten.

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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4
3

MEXICAANSE VISWRAPS MET KOOL-PEENSALADE
Gevuld met mangochutney, tomaat en koriander

Koolvishaasje f

Mexicaanse kruiden

Tomaat f

Verse koriander f

Limoen

Gemengde kool &
peen f

Mayonaise f

Witte tortilla

Mangochutney f

5 Totaal: 20-25 min.
- Supersimpel
§ Eet binnen 3 dagen

Deze vistaco's zouden niet misstaan op een Mexicaanse fiesta! Serveer alles wat je voor de
taco's nodig hebt in aparte schaaltjes, zo kan iedereen zelf een taco maken. De mangochutney
geeft de taco's een zoet-zure twist. Heb je nog wat over? De vistaco's zijn ook koud erg lekker.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Kom, keukenpapier, bakplaat met bakpapier en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de Mexicaanse viswraps met kool-peensalade.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VIS BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Dep
het koolvishaasje droog met keukenpapier.
Besprenkel vervolgens met de olijfolie, wrijf
in met de Mexicaanse kruiden en breng
op smaak met zout. Bak het koolvishaasje
8 – 12 minuten op een bakplaat met bakpapier
in de oven.

SNIJDEN
Snijd ondertussen de tomaat in kleine
blokjes en snijd de koriander grof.

KOOL-PEENSALADE MAKEN
Pers de helft van de limoen uit en snijd
de andere helft in parten. Meng in een kom de
gemengde kool en peen met de mayonaise
en 1 tl limoensap per persoon. Breng op
smaak met peper en zout.

Koolvishaasje (g) 4) f 100 200 300
2
3
Mexicaanse kruiden (tl) 1
1
2
3
Tomaat (st) f
Verse koriander (g) f 21/2 5 71/2
1/2 1 11/2
Limoen (st)
Gemengde kool & peen
100 200 300
(g) 23) f
Mayonaise
40 80 120
(g) 3) 10) 19) 22) f
Witte tortilla
2
4
6
(st) 1) 20) 21)
Mangochutney
20 40 60
(g) 10) 19) 22) f
Olijfolie (el)
Peper & zout

400 500 600
4
5
6
4
5
6
10 121/2 15
2 21/2 3
400 500 600
160 200 240
8

10

12

80 100 120

Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
naar smaak

3

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

3686 / 881
46
8,3
83
17,9
9
28
1,1

709 / 169
9
1,6
16
3,5
2
5
0,2

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 4) Vis 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 20) Soja 21) Melk/lactose
22) Noten 23) Selderij

TORTILLA'S VERWARMEN
Verpak de tortilla's samen in
aluminiumfolie en verwarm 2 – 3 minuten in
de oven.

KOOLVIS SCHEUREN
Trek de gebakken koolvis met
twee vorken uit elkaar, zodat je kleine
stukjes overhoudt.

SERVEREN
Serveer de kool-peensalade, koolvis,
tomatenblokjes, mangochutney, koriander
en limoenpartjes allemaal in losse bakjes,
zodat iedereen aan tafel zelf zijn eigen viswrap
kan maken.
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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Gemarineerde kipdrumsticks met krieltjes
Geserveerd met een kleurrijke lentesalade

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

Met dit gerecht haal jij de lente alvast in huis – met radijs, komkommer, krieltjes en
kipdrumsticks is het een kleurrijk geheel. De kipdrumsticks hebben we alvast voor je
gemarineerd en gekruid met oregano, basilicum en peterselie, dat scheelt jou weer tijd!

Gemarineerde
kipdrumsticks f

Krieltjes

Radijs f

Komkommer f

Verse dille f

Veldsla f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, saladekom en hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de gemarineerde kipdrumsticks met krieltjes.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gemarineerde
kipdrumsticks (st) f
Krieltjes (g)
Radijs (st) f
Komkommer (st) f
Verse dille (g) f
Veldsla (g) 23) f

KIPDRUMSTICKS BAKKEN
Breng ruim water aan de kook in een
pan met deksel voor de krieltjes. Snijd de
kipdrumsticks op twee plekken per drumstick
in tot op het bot t. Verhit de roomboter
in een hapjespan met deksel en bak de
kipdrumsticks op hoog vuur in
5 – 6 minuten rondom bruin.

KIPDRUMSTICKS GAREN
Verlaag het vuur en schenk 1 el water per
persoon in de pan van de kipdrumsticks. Bak
de kipdrumsticks, afgedekt, 15 – 18 minuten
op middellaag vuur. Keer regelmatig om. Haal
daarna uit de pan, maar bewaar het bakvet in
de pan.

KRIELTJES BEREIDEN
Was ondertussen de krieltjes, halveer en
snijd de eventuele grote krieltjes in kwarten.
Kook de krieltjes afgedekt in de pan met
deksel in 12 - 15 minuten gaar. Giet daarna af
en laat zonder deksel uitstomen.

2
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10

250 500 750 1000 1250 1500
7 14 21 28 35 42
1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
21/2 5 71/2 10 121/2 15
20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
Roomboter (el)
11/2 3 41/2 6 71/2
Mosterd (tl)
Extra vierge olijfolie (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2
Witte balsamicoazijn
1/2 1 11/2 2 21/2
(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

2841 / 679
32
12,5
54
7,0
6
40
0,8

441 / 105
5
1,9
8
1,1
1
6
0,1

ALLERGENEN
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik
dan 1 kipdrumstick per persoon, of de helft
van de aardappelen.
SNIJDEN
Verwijder ondertussen het radijsblad van
de radijs en snijd de radijs in dunne plakken.
Snijd of schaaf de komkommer in de lengte in
lange linten. Snijd de dille fijn.

SALADE MAKEN
Maak in een saladekom een dressing
van de mosterd, extra vierge olijfolie, witte
balsamicoazijn en de fijngesneden dille. Breng
op smaak met peper en zout. Meng de veldsla,
radijs en komkommer met de dressing.

SERVEREN
Voeg de krieltjes toe aan de pan met
bakvet van de kipdrumsticks en schep goed
om tt. Verdeel de krieltjes en salade over
de borden en serveer de kipdrumsticks erbij.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh

tTIP: Je snijdt de drumsticks op twee
plaatsen tot op het bot in om ze sneller te laten
garen: door de inkepingen bereikt de hitte de
kern van het vlees sneller.

ttTIP: Houd je van aardappelsalade? Je
kunt er ook voor kiezen de krieltjes met de
veldsla, radijs en komkommer te mengen.

12

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
9
3
3

Platbroodpizza funghi en buffelmozzarella

met courgette en rucola

GOED BEZIG!
Je hebt een veggie recept gekozen. Vaker
een dagje geen vlees of vis eten is een
kleine moeite met een enorm positieve
impact op het milieu.

Champignons f

Courgette f

Rode ui

Knoflookteen

Buffelmozzarella f

Tomatenpassata

Gedroogde tijm

Wit platbrood

Rucola f

8 Totaal: 35-40 min. b Family
* Gemakkelijk
V Veggie
§ Eet binnen 3 dagen

Pizza funghi staat niet voor niets bij elke pizzeria op het menu en ook wij hebben ons laten
inspireren door deze pizzaklassieker. Vanavond gebruik je platbrood als bodem – lekker
knapperig én snel klaar! De buffelmozzarella is heerlijk romig. Ben jij benieuwd hoe deze
mozzarella wordt gemaakt? Lees er meer over op onze blog!

LEES MEER OVER

• BUFFELMOZZARELLA •

OP DE BLOG

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, diepe koekenpan en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de platbroodpizza funghi en buffelmozzarella.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Snijd de champignons in plakken en de
courgette in dunne, halve plakjes. Snipper de
helft van de rode ui en snijd de rest in ringen.
Pers de knoflook of snijd fijn. Scheur de
buffelmozzarella in kleine stukjes.

TOMATENSAUS MAKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een diepe
koekenpan op middelmatig vuur en fruit de
knoflook en het gesnipperde deel van de rode
ui 1 – 2 minuten. Voeg de tomatenpassata,
de zwarte balsamicoazijn, de helft van de
gedroogde tijm en 1 el water per persoon toe.
Breng op smaak met peper en zout. Laat
6 – 8 minuten inkoken op middelmatig vuur,
tot er een dikke saus ontstaat. Roer regelmatig
door t.

BAKKEN
Verhit ondertussen de overige olijfolie in
een koekenpan op middelmatig vuur. Bak de
rode-uiringen, de champignons en courgette
6 – 8 minuten op middelhoog vuur. Schep
regelmatig om en breng op smaak met peper
en zout. Bak ondertussen de platbroden
4 – 5 minuten op een bakplaat met bakpapier
in de oventt.

Champignons (g) f
Courgette (st) f
Rode ui (st)
Knoflookteen (st)
Buffelmozzarella
(g) 7) f
Tomatenpassata (g)
Gedroogde tijm (tl)
Wit platbrood 1) (st)
Rucola (g) 23) f

125 250 375 500 625 750
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1/2 1 11/2 2 21/2 3
60 125 185 250 310 375
100 200 300 400 500 600
11/2 3 41/2 6 71/2 9
2
4
6
8 10 12
40 60 80 100 140 160

Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
Olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn
1
2
3
4
5
(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

3025 / 723
27
11,0
86
16,3
10
27
1,2

443 / 106
4
1,6
13
2,4
1
4
0,2

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

PIZZA'S BELEGGEN
Haal de platbroden uit de oven en smeer
ze in met de tomatensaus. Verdeel dan het
mengsel van champignon en courgette en
de buffelmozzarellastukjes over de pizza's.
Bestrooi met de overige gedroogde tijm,
peper en zout.

PIZZA'S BAKKEN
Bak de pizza's 5 – 7 minuten op een
bakplaat met bakpapier in de oven.

SERVEREN
Verdeel de rucola over de afgebakken
pizza's en serveer.

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

tTIP: Is de saus te dik? Voeg wat extra
water toe.

ttTIP: Je bakt de platbroden even voor
zonder saus, zodat ze lekker krokant worden.

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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Kruidige couscous met halloumi

Met gebakken paprika, limoen-knoflookolie en yoghurt
GOED BEZIG!
Je hebt een veggie recept gekozen. Vaker
een dagje geen vlees of vis eten is een
kleine moeite met een enorm positieve
impact op het milieu.

Gezouten amandelen

Knoflookteen

Verse koriander f

Limoen

Halloumi f

Rode paprika f

Volkoren couscous

Sultana rozijnen

Volle yoghurt f

8 Totaal: 35-40 min. V Veggie
+ Veel handelingen
% Eet binnen 5 dagen

Couscous is populair in veel Noord-Afrikaanse landen, waar het meestal met groenten, vlees
of vis en een pittige saus wordt gegeten. In Egypte wordt het juist meer als dessert gegeten,
zoals wij een rijstpudding kennen: met boter, kaneel, rozijnen en room. Vandaag maak je een
couscous met een mediterrane twist door halloumi toe te voegen: een zilte kaas uit Cyprus die
niet smelt tijdens het bakken.

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, 2x koekenpan, saladekom en rasp.
Laten we beginnen met het koken van de kruidige couscous met halloumi.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

SMAAKMAKERS VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Hak de amandelen
grof, pers de knoflook of snijd fijn en hak de
koriander fijn. Rasp de schil van de limoen
en pers de limoen uit. Snijd de halloumi in
blokjes van 1 – 2 cm.

SNIJDEN EN WELLEN
Snijd de paprika in reepjes t. Meng
in een pan met deksel de couscous en de
rozijnen met de bouillon en laat, afgedekt,
10 minuten wellen. Roer daarna los met
een vork.

PAPRIKA BAKKEN
Verhit ondertussen de helft van de olijfolie
in een koekenpan op middelmatig vuur en bak
de paprikareepjes 7 – 9 minuten. Breng op
smaak met peper en zout.

Gezouten amandelen
(g) 5) 8) 25)
Knoflookteen (st)
Verse koriander (g) f
Limoen (st)
Halloumi (g) 7) f
Rode paprika (st) f
Volkoren couscous
(g) 1)
Sultana rozijnen
(g) 19) 22) 25)
Volle yoghurt
(g) 7) 19) 22) f

10

20

1/2 1
5 10
1/2 1
60 125
1
2

30

40

50

60

11/2 2 21/2 3
15 20 25 30
11/2 2 21/2 3
180 250 305 360
3
4
5
6

85 170 250 335 420 500
10

20

30

40

50

60

40

75 100 125 175 200

Zelf toevoegen
175 350 525 700 875 1050
Groentebouillon (ml)
3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Olijfolie (el)
2
3
4
5
6
Extra vierge olijfolie (el) 1
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

3724 / 890
48
14,8
78
19,3
13
30
3,4

632 / 151
8
2,5
13
3,3
2
5
0,6

ALLERGENEN
1) Gluten 5) Pinda's 7) Melk/Lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

HALLOUMI BAKKEN
Verhit ondertussen de overige olijfolie
in een andere koekenpan op middelhoog
vuur en bak de limoenrasp en de knoflook
30 seconden. Voeg de blokjes halloumi
toe, bak in 3 – 4 minuten rondom krokant
en haal daarna uit de pan. Bak de gewelde
couscous 1 – 2 minuten in dezelfde pan in
de limoen-knoflookolie.

COUSCOUS MENGEN
Schep de couscous in een saladekom,
meng de koriander erdoor en breng op smaak
met de extra vierge olie, peper en zout.

tTIP: Geef de paprika een intensere smaak
door deze 20 – 25 minuten te poffen in een
oven van 220 graden. Zodra de schil begint op
te bollen en er donkere plekken verschijnen, is
de paprika klaar. Verwijder de schil en snijd in
reepjes. Je kunt stap 3 in dit geval overslaan.

SERVEREN
Verdeel de couscous over de borden en
schep de reepjes paprika ernaast. Besprenkel
de couscous met het limoensap en garneer
met de halloumi en de amandelen. Serveer
de yoghurt apart, zodat iedereen dit naar
eigen smaak kan toevoegen.

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

TIP: Eet je dit gerecht nog een keer? Varieer
dan met pistachenootjes in plaats van
amandelen en voeg munt toe.

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

GOED BEZIG!
Je hebt een veggie recept gekozen. Vaker
een dagje geen vlees of vis eten is een
kleine moeite met een enorm positieve
impact op het milieu.

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

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

Knoflookteen

Sjalot

Rode peper f

Bosui f

Limoen

Verse gember

Groentemix f

Sojasaus

Sesamolie

Noedels

Vrije-uitloopei f

Gezouten pinda's

BEGIN

GOED

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

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Breng ruim water aan de kook in een pan
met deksel voor de noedels. Pers de knoflook
of snijd fijn en snipper de sjalot. Verwijder de
zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode
peper fijns. Snijd de bosui in fijne ringen.
Rasp de schil van de limoen met een fijne rasp
en snijd de limoen in parten. Schil de gember
en rasp of snijd fijn.

SMAAKMAKERS BAKKEN
Verhit de helft van de zonnebloemolie in
een wok of hapjespan en bak de knoflook,
rode peper, sjalot, gember en limoenrasp al
roerend 3 – 4 minuten op hoog vuur.

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

1
Knoflookteen (st)
1/2
Sjalot (st)
1/3
Rode peper (st) f
11/2
Bosui (st) f
1/2
Limoen (st)
1
Verse gember (cm)
200
Groentemix (g) 23) f
10
Sojasaus (ml) 1) 6)
5
Sesamolie (ml) 11)
65
Noedels (g) 1)
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2
Gezouten pinda's
10
(g) 5) 22) 25)
Zonnebloemolie (el)
Ketjap (el)
Peper & zout

2
1
2/3
3
1
2
400
20
10
130
4

3
11/2
1
41/2
11/2
3
600
30
15
200
6

4
2
11/3
6
2
4
800
40
20
265
8

20

30

40

5
6
21/2 3
12/3 2
71/2 9
21/2 3
5
6
1000 1200
50 60
25 30
330 400
10 12
50

60

Zelf toevoegen
1
2
2
3
3
1/2 1 11/2 2 21/2
naar smaak

4
3

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

3220 / 770
36
6,8
75
19,1
11
30
3,4

599 / 143
7
1,3
14
3,6
2
6
0,6

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda's 6) Soja 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 23) Selderij 25) Sesam

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

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

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

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

sTIP: Houd je niet van pittig eten? Laat
de rode peper dan achterwege. Ben je juist
wel een liefhebber? Voeg dan 1/2 tl sambal of
sriracha per persoon of wat overgebleven rode
peper aan het roerei toe voor extra pit.

#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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Kruidig gehaktbrood
Met gesmoorde prei, aardappelpuree en cranberrychutney

Ui

Verse krulpeterselie f

Nootmuskaat

Kruimige aardappelen

Prei f

Gemengd gekruid
gehakt f

Vrije-uitloopei f

Panko

Cranberrychutney f

8 Totaal: 35-40 min.
+ Veel handelingen
§ Eet binnen 3 dagen

Vandaag maak je een variant op een Vlaamse klassieker: gehaktbrood met warme krieken. De
krieken, oftewel kersen, vervang je door cranberrychutney, wat zorgt voor een lekkere zoetzure
twist. Het gehakt is een mix van rund-, kalfs- en varkensvlees. Dit is niet alleen lekker van smaak,
het zorgt er ook voor dat het gehakt minder snel uitdroogt. Heb je nog wat gehaktbrood over?
Het is ook lekker als beleg voor op brood!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, ovenschaal, aardappelstamper, hapjespan met deksel, pan met deksel, rasp en kom.
Laten we beginnen met het koken van de kruidig gehaktbrood.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Snipper de ui zeer fijn en snijd de
krulpeterselie fijn. Rasp een deel van de
nootmuskaat, tot je ongeveer een mespunt
geraspte nootmuskaat per persoon hebt.

SNIJDEN
Bereid de bouillon. Was of schil de
aardappelen en snijd in grove stukken. Snijd
de prei in de breedte in stukken van ongeveer
10 cm.

MENGEN EN KNEDEN
Leg het gehakt in een kom. Voeg het eit,
de panko, de gesnipperde ui, de geraspte
nootmuskaat, 1/4 tl zout per persoon en de
helft van de krulpeterselie toe aan de kom.
Kneed tot een stevige bal.

tTIP: Kook je voor een oneven aantal
personen? Kluts het ei dan eerst, zodat je de
juiste hoeveelheid handig kunt afmeten.

Ui (st) f
Verse krulpeterselie
(g) f
Nootmuskaat (bol)
Kruimige aardappelen
(g)
Prei (g) f
Gemengd gekruid
gehakt (g) f
Vrije-uitloopei (st) 3) f
Panko (g) 1)
Cranberrychutney
(g) 19) 22) f

1/4

1/2

21/2

5

1

1

3/4

1

11/4 11/2

71/2 10 121/2 15
1

1

1

1

300 600 900 1200 1500 1800
200 400 600 800 1000 1200
100 200 300 400 500 600
1/2
25

1 11/2 2 21/2 3
50 75 100 125 150

40

80 120 160 200 240

Zelf toevoegen
250 500 750 1000 1250 1500
Groentebouillon (ml)
11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Roomboter (el)
1
2
3
4
5
6
Mosterd (tl)
scheutje
Melk
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

3975 / 950
37
18,2
107
29,1
14
38
2,1

445 / 106
4
2,0
12
3,3
2
4
0,2

ALLERGENEN

GEHAKTBROOD BAKKEN
Vet een ovenschaal in met 1/4 el
roomboter per persoon. Leg de gehaktbal erin
en druk een beetje aan tot het de vorm van
een broodje krijgttt. Bak 20 – 30 minuten in
de oven ttt.

tttTIP: Maak je het gehaktbrood voor
meer dan twee personen? Dan kan het langer
duren voordat het brood gaar is. Verleng de
oventijd en houd de garing goed in de gaten!

PREI STOVEN EN PUREE MAKEN
Verhit ondertussen 1/2 el roomboter per
persoon in een hapjespan met deksel op
middelhoog vuur en bak de prei 3 – 4 minuten.
Blus af met de bouillon, dek af en laat
15 minuten zachtjes koken. Breng ondertussen
een pan met ruim water aan de kook en kook
de aardappelen 12 – 15 minuten. Giet af en
stamp met een aardappelstamper tot een
fijne puree. Voeg 1/2 el roomboter per persoon,
de mosterd en een scheutje melk toe om het
smeuïg te maken. Breng op smaak met peper
en zout.

SERVEREN
Snijd het gehaktbrood in plakken en
verdeel de plakken over de borden. Besprenkel
met het achtergebleven bakvet uit de
ovenschaal. Schep de aardappelpuree en de
gesmoorde prei ernaast en serveer met de
cranberrychutney. Garneer de puree met de
rest van de krulpeterselie.

1) Gluten 3) Eieren
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik
dan 200 g aardappelen per persoon, vervang de
boter in de puree door een extra scheutje melk en
serveer het gerecht met de helft van de chutney.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh

ttTIP: Leg eventueel wat klontjes boter op
het gehaktbrood, zo wordt het nog smeuïger!

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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Chili sin carne

Met rode bonen, guacamole en verse koriander
GOED BEZIG!
Je hebt een veggie recept gekozen. Vaker
een dagje geen vlees of vis eten is een
kleine moeite met een enorm positieve
impact op het milieu.

4
- Supersimpel
v Veggie
% Eet binnen 5 dagen
Totaal: 20 min.

Quick & Easy

De meningen zijn nogal verdeeld over waar chili con carne vandaan komt, maar het is
inmiddels niet meer weg te denken uit zowel de Mexicaanse als de Texaanse 'TexMex'
eetcultuur. Ondanks dat je de chili vandaag zonder vlees - sin carne - maakt, bevat het gerecht
toch veel eiwitten, in de vorm van rode kidneybonen.

Zilvervliesrijst

Knoflookteen

Rode ui

Rode peper f

Gele paprika f

Verse koriander f

Rode kidneybonen

Mexicaanse kruiden

Tomatenblokjes

Avocado

Limoen

Zure room f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, hapjespan met deksel en kom.
Laten we beginnen met het koken van de chili sin carne.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P

1 VOORBEREIDING

• Kook 250 ml water per persoon in een pan met deksel. Kook
de rijst, afgedekt, 12 – 15 minuten op laag vuur.
• Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de rode ui in halve
ringen t. Verwijder de zaadlijsten van de rode peper
en snijd de rode peper fijn. Snijd de gele paprika in
smalle repen en hak de koriander grof. Laat de rode
kidneybonen uitlekken.

2 CHILI MAKEN

• Verhit de olijfolie in een hapjespan met deksel en fruit de
rode ui, Mexicaanse kruiden, de helft van de knoflook en
3/4 van de rode peper 1 – 2 minuten op middelmatig vuur.
Voeg de gele paprika toe en bak nog 2 minuten.
• Blus af met de witte balsamicoazijn en voeg de
tomatenblokjes, de rode kidneybonen en de helft van de
koriander toe. Laat, afgedekt, 5 – 6 minuten zachtjes koken.

Zilvervliesrijst (g)
Knoflookteen (st)
Rode ui (st)
Rode peper (st) f
Gele paprika (st) f
Verse koriander (g) f
Rode kidneybonen (blik)
Mexicaanse kruiden (tl)
Tomatenblokjes (pak)
Avocado (st)
Limoen (st)
Zure room (g) 7) f
Olijfolie (el)
Witte balsamicoazijn (tl)
Peper & zout

2P

3P

4P

85 170
1
2
1/2
1
1/2
1
1/2
1
21/2
5
1/3
2/3
1
2
1/2
1
1/2
1
1/2
1
25 50
Zelf toevoegen
1
2
1
2

250
3
11/2
11/2
11/2
71/2
1
3
11/2
11/2
11/2
75

335 420 500
4
5
6
2
21/2
3
2
21/2
3
2
21/2
3
10 121/2 15
11/3 12/3
2
4
5
6
2
21/2
3
2
21/2
3
2
21/2
3
100 125 150

5P

3
4
5
3
4
5
naar smaak

6P

6
6

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

3140 / 751
30
5,4
92
16,7
15
19
1,1

489 / 117
5
0,8
14
2,6
2
3
0,2

ALLERGENEN
7) Melk/lactose

LTIP: Wist je dat dit gerecht de helft van de dagelijkse

3 GUACAMOLE MAKEN

• Lepel de avocado uit de schil en snijd hem in kleine blokjes.
• Snijd de helft van de limoen in partjes en pers de andere
helft uit.
• Meng in een kom 1 el limoensap per persoon met de
avocado en de overige knoflook en rode peper. Breng
goed op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN

aanbeveling voor vezels bevat? De voornaamste bronnen zijn
de kidneybonen en groenten.

• Verdeel de rijst over de borden en schep de chili sin
carne erover.
• Serveer de guacamole en zure room erbij en garneer met
de overige koriander en limoenpartjes.

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: Als je ervan houdt, kun je een kwart van de rode ui
snipperen en toevoegen aan de guacamole voor extra smaak.
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Snelle pita's met gekruid gehakt
Met hummus en een frisse salade

Volkoren pitabrood

Pijnboompitten

Tomaat f

Komkommer f

Oosters gekruid
rundergehakt f

Verse munt f

Citroen

Hummus met ras el
hanout f

Paprikapoeder

4
- Supersimpel
§ Eet binnen 3 dagen
Totaal: 20 min.

Quick & Easy

Dit gerecht zet je in een handomdraai op tafel. Het gehakt is gekruid met cayennepeper,
citroengras en galanga – ook wel bekend als laoswortel. Deze wortel is familie van de
gemberwortel, maar heeft een uitgesproken eigen smaak: fris en verrassend. Zet alles in aparte
schaaltjes op tafel, zodat iedereen lekker zelf kan pakken.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Koekenpan, saladekom en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de snelle pita's met gekruid gehakt.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
5P

6P

2
4
6
8
10
Volkoren pitabrood (st) 1)
5
10 15 20 25
Pijnboompitten (g) 19) 22) 25)
1
2
3
4
5
Tomaat (st) f
1/2
1
11/2
2
21/2
Komkommer (st) f
Oosters gekruid rundergehakt
120 240 360 480 600
(g) f
21/2
5
71/2 10 121/2
Verse munt (g) f
1/2
1
11/2
2
21/2
Citroen (st)
Hummus met ras el hanout
40 80 120 160 200
(g) 11) 19) 22) f
1/2
1
11/2
2
21/2
Paprikapoeder (tl)
Zelf toevoegen
1/2
1/2
1
1
11/2
Roomboter (el)
3/4 11/2 21/4
3
33/4
Extra vierge olijfolie (el)
naar smaak
Peper & zout

1P

12
30
6
3

1 VOORBEREIDEN

2 BAKKEN EN SALADE MAKEN

• Verhit een koekenpan op hoog vuur en rooster de
pijnboompitten, zonder olie, goudbruin. Haal uit de pan en
bewaar apart.

• Snijd de blaadjes munt in reepjes en voeg toe aan
de saladekom.

f in de koelkast bewaren

• Meng de salade met de extra vierge olijfolie, peper en zout.

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

• Verwarm de oven voor op 200 graden en bak de volkoren
pita's 4 – 6 minuten of toast ze in een broodrooster.

• Snijd de tomaat en de komkommer in kleine blokjes en
voeg toe aan een saladekom.

• Verhit de roomboter in dezelfde koekenpan en bak het
gekruide rundergehakt in 4 – 6 minuten los.

VOEDINGSWAARDEN

2P

3P

4P

720
15
3
240
3
11/2
41/2

PER PORTIE

PER 100 G

4075 / 974
50
13,9
72
9,9
13
51
2,3

670 / 160
8
2,3
12
1,6
2
8
0,4

ALLERGENEN
1) Gluten 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op je calorie-inname?

3 HUMMUS BEREIDEN
• Pers de citroen uit.

• Meng in een kleine kom de hummus met 1 tl citroensap per
persoon t.
• Schep het rundergehakt op een klein bord en schep de
hummus er in het midden op.
• Garneer met het paprikapoeder en de pijnboompitten.

4 SERVEREN

• Serveer de hummus met rundergehakt, de salade, het
overige citroensap en de pita's aan tafel zodat iedereen zelf
zijn eigen broodje kan vullen. Vul eerst met wat frisse salade
en top af met het gehakt en de hummus.

Gebruik dan 2/3 van het rundergehakt, 2/3 van de hummus en
laat de pijnboompitten achterwege.

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

tTIP: Maak je salade nog frisser door 1 tl citroensap per

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).

persoon door de salade te mengen.
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GEVULDE KIPFILET IN COPPA DI PARMA
MET KRUIDIGE RICOTTA EN CITROENRISOTTO

Sjalot

Knoflookteen

Courgette f

Verse oregano f

Kipfilet f

Ricotta f

Coppa di Parma f

Risottorijst

Parmigiano reggiano f

Citroen

Geroosterde
hazelnoten

8 40 min
g Glutenvrij
+ Veel handelingen
§ Eet binnen 3 dagen

Dit recept heeft wat weg van de Italiaanse klassieker saltimbocca, die bestaat uit kalfsoester met
salie in parmaham. De versie die je vandaag maakt is met kip, gevuld met ricotta en oregano en
gewikkeld in coppa di Parma, een lekker kruidige ham gemaakt van de nek en schouder van het
varken. Om het Italiaanse feestje af te maken eet je er een romige risotto naast, die dankzij de citroen
lekker fris is.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, koekenpan. grove rasp en fijne rasp.
Laten we beginnen met het koken van de gevulde kipfilet in coppa di Parma.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en
bereid de bouillon. Snipper de sjalot en pers
de knoflook of snijd fijn. Snijd de courgette
in de lengte in kwarten. Snijd deze kwarten
overdwars doormidden. Leg de courgette op
een bakplaat met bakpapier en meng met de
helft van de olijfolie, de helft van de knoflook,
peper en zout. Zet opzij tot gebruik in stap 4.

KIPFILET VOORBEREIDEN
Pluk de blaadjes van de takjes verse
oregano. Snijd de kipfilet open en vul met de
ricotta. Bestrooi met de blaadjes oregano,
peper en zout, vouw de kipfilet weer dicht en
wikkel in de coppa di Parma. Bewaar apart.

RISOTTO BEREIDEN
Verhit de overige olijfolie in een pan
met deksel en fruit de overige knoflook en
de sjalot 1 minuut op laag vuur. Voeg de
risottorijst toe en bak al roerend 1 minuut.
Voeg 1/3 van de bouillon toe en laat de
rijstkorrels de bouillon langzaam opnemen.
Roer regelmatig door.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
Sjalot (st)
Knoflookteen (st)
Courgette (st) f
Verse oregano (g) f
Kipfilet (120 g) f
Ricotta (g) 7) f
Coppa di Parma (g) f
Risottorijst (g)
Parmigiano reggiano
(g) 7) f
Citroen (st)
Geroosterde
hazelnoten
(g) 8) 19) 25)

1P
1/2
1
1
21/2
1
25
25
75

2P
1
2
2
5
2
50
50
150

3P
11/2
3
3
71/2
3
75
75
225

4P
2
4
4
10
4
100
100
300

5P
21/2
5
5
121/2
5
125
125
375

6P
3
6
6
15
6
150
150
450

25

50

75 100 125 150

1/4

1/2

3/4

1

11/4 11/2

10

20

30

40

50

60

Zelf toevoegen
250 500 750 1000 1250 1500
Groentebouillon (ml)
1
2
3
4
5
6
Olijfolie (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout
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

4090 / 978
44
16,2
83
21,7
4
58
4,3

425 / 102
5
1,7
9
2,3
0
6
0,5

ALLERGENEN

KOKEN EN BAKKEN
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 korrels
vanbuiten zacht zijn en nog een lichte bite
hebben vanbinnen. Dit duurt ongeveer
20 – 25 minuten. Voeg eventueel extra water
toe om de korrels nog verder te garen t. Bak
ondertussen de courgette 16 – 18 minuten in
de oven.

KIP BAKKEN, RISOTTO AFMAKEN
Verhit ondertussen de roomboter in een
koekenpan en bak de kipfilet in 5 – 6 minuten
per kant gaar en bruin. Rasp ondertussen de
parmigiano reggiano grof en rasp de schil van
de citroen fijn. Snijd de citroen vervolgens in
parten en hak de hazelnoten grof. Meng de
helft van de parmigiano reggiano en 3/4 tl van
de citroenrasp per persoon door de risotto en
breng op smaak met peper.

SERVEREN
Serveer de risotto met de kipfilet
en de geroosterde courgette. Garneer
met de citroenparten en de hazelnoten
en bestrooi de risotto met de overige
parmigiano reggiano.

7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sesam

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

tTIP: Is de risotto al eerder klaar dan de
rest? Voeg dan wat extra water toe aan de pan,
roer door en laat op laag vuur nagaren met het
deksel op de pan.

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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SKREIFILET MET NOORDZEEGARNALEN
MET POMPOEN-AARDAPPELPUREE, ROOMSAUS EN SALADE

Kruimige aardappelen

Sjalot

Koningsoesterzwam f Pompoenblokjes f

8 35-40 min
g Glutenvrij
+ Veel handelingen
§ Eet binnen 3 dagen

Skrei is een winterkabeljauw en staat bekend om zijn stevige witte vlees. De naam van deze vis komt
van het Noorse woord skreid, wat zwerver betekent. Het verwijst naar de lange 'zwerftocht' die de
vis elk jaar maakt naar de Lofoten-eilanden in Noorwegen. Hier wordt de skrei op duurzame wijze
gevangen. De Noordzeegarnaal geeft het gerecht een zilte, licht zoete twist, lekker met de volle,
aardse smaken van de pompoen en koningsoesterzwam.

Slagroom f

Citroen

Luxe salademix f

Noordzeegarnalen f

Verse bladpeterselie f

Skreifiletf

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, pan met deksel, aardappelstamper, sauspan en 2x kom.
Laten we beginnen met het koken van de skreifilet met Noordzeegarnalen.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Schil de aardappelen en snijd in
grove stukken. Snipper de sjalot. Snijd de
koningsoesterzwam in de lengte in dunne
plakken. Verhit de olijfolie in een koekenpan
op middelhoog vuur en bak de helft van de
sjalot 2 minuten. Voeg de pompoenblokjes
toe en bak nog 5 minuten, of tot ze beginnen
te kleuren. Breng op smaak met peper en zout,
haal uit de pan en bewaar apart.

PUREE MAKEN
Breng ondertussen in een pan met
deksel ruim water aan de kook en kook de
aardappelen, afgedekt, 12 – 15 minuten. Voeg
de laatste 5 minuten de pompoenblokjes
toe en kook mee. Giet af en stamp fijn met
een aardappelstamper. Breng op smaak met
3/4 el roomboter per persoon, 25 ml melk per
persoon, peper en zout.

ROOMSAUS MAKEN
Verhit ondertussen 1/2 el roomboter
per persoon in een sauspan (met goede
aanbaklaag) op middelmatig vuur en
bak de overige sjalot 2 minuten. Voeg de
koningsoesterzwam toe en bak nog
5 – 7 minuten. Blus af met de slagroom,
breng aan de kook en laat 5 minuten zachtjes
inkoken. Breng op smaak met peper en zout.

Kruimige aardappelen 250 500 750 1000 1250 1500
(g)
1
2
3
4
5
6
Sjalot (st)
Koningsoesterzwam
1
2
3
4
5
6
(st) f
Pompoenblokjes (g)
100 200 300 400 500 600
23) f
100 200 300 400 500 600
Slagroom (ml) 7) f
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citroen (st)
Luxe salademix (g)
20 40 60 80 100 120
23) f
Noordzeegarnalen (g)
25 50 75 100 125 150
2) f
Verse bladpeterselie
21/2 5 71/2 10 121/2 15
(g) f
1
2
3
4
5
6
Skreifilet (st) 4) f
Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)
13/4 31/2 51/4 7 83/4 101/2
Roomboter (el)
25 50 75 100 125 150
Melk (ml)
Extra vierge olijfolie (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

SALADE AANMAKEN
Snijd ondertussen de helft van de citroen
in parten en pers de andere helft uit. Meng
in een kom de salademix met extra vierge
olijfolie en 1/2 tl citroensap per persoon. Breng
op smaak met peper en zout. Schep in een
andere kom de garnalen door het overige
citroensap en breng op smaak met peper en
zout t. Snijd de bladpeterselie fijn.

SKREIFILET BAKKEN
Dep de skreifilet droog met keukenpapier
en wrijf in met peper en zout. Verhit de overige
roomboter in een koekenpan op middelhoog
vuur en bak de skreifilet 2 – 3 minuten op de
huid, verlaag het vuur, keer om en bak nog
1 – 2 minuten.

tTIP: Houd je niet van rauwe garnalen? Bak
de garnalen dan in stap 5 de laatste minuut
mee met de skreifilet. Meng ze in dit geval niet
met citroensap, door verhitting kunnen ze dan
namelijk bitter worden!

SERVEREN
Verdeel de puree over de
borden en schenk de roomsaus met
koningsoesterzwam erbij. Leg de
skreifilet op de puree en garneer met de
Noordzeegarnalen en de bladpeterselie.
Serveer met de frisse salade en
een citroenpartje.

PER PORTIE

Energie (kJ/kcal)
4422 / 1057
Vetten (g)
67
Waarvan verzadigd (g)
38,5
Koolhydraten (g)
66
Waarvan suikers (g)
14,4
Vezels (g)
10
Eiwit (g)
39
Zout (g)
0,9

PER 100 G

498 / 119
8
4,3
7
1,6
1
4
0,1

ALLERGENEN
2) Schaaldieren 4) Vis 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 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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-ONTBIJTBOX-

GOEDEMORGEN!

1x

ONTBIJT 1-

EIMUFFINS

Met ontbijtspek, bosui en kaas

1
2
3

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

EIMUFFINS

Met ontbijtspek, bosui en kaas

MEERGRANENBESCHUIT

2P

4P

Bosui (st) f

1

2

Ontbijtspek (plakken) f

4

8

Vrije-uitloopei (st) 3) f

4

8

Geraspte belegen kaas (g) 7) f

25

50

Paprikapoeder (tl)

½

1

Zonnebloemolie (el)

½

1

Melk (el)

2

4

Zelf toevoegen

Met pindakaas, banaan en
kokos

fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN
Muffinvorm en kom

Met pecannoten en chiazaad

VOEDINGSWAARDEN

1
2
3
4

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet per persoon 2 holtes van de muffinvorm
in met de zonnebloemolie.
Snijd de bosui fijn en het ontbijtspek in dunne repen. Breek de eieren boven een
kom en klop samen met de melk los met een vork of garde.

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

Peper & zout

KWARK MET PEER EN
KIWI

Meng de bosui, het ontbijtspek en de geraspte kaas door de eieren. Breng op
smaak met paprikapoeder, peper en zout.
Verdeel het eimengsel over de ingevette muffinvorm. Bak de eimuffins in
25 – 30 minuten goudbruin.

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)
ALLERGENEN
3) Eieren 7) Melk/lactose

PER PORTIE

PER 100 G

1425 / 341
26
9,5
4
3,2
2
23
1,1

650 / 155
12
4,3
2
1,4
1
10
0,5

2x

ONTBIJT 2-

MEERGRANENBESCHUIT

KWARK MET PEER EN KIWI

Met pindakaas, banaan en kokos

1
2
3

Verdeel de meergranenbeschuiten over
de borden en bestrijk met de pindakaas.
Snijd de banaan in plakken en verdeel
over de meergranenbeschuiten.
Garneer de meergranenbeschuiten
met de kokosrasp.

Met pecannoten en chiazaad

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

2P

4P

Meergranenbeschuit (st) 1) 3) 6) 7) 11) 13)

4

8

Pindakaas (kuipje) 5) 22)

2

4

Banaan (st)

2

4

Kokosrasp (g) 19) 22)

10

20

fin de koelkast bewaren

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

1768 / 423
20
5,5
47
25,9
7
13
0,3

931 / 233
10
2,9
25
13,6
4
7
0,2

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda’s 6) Soja 7)Melk/Lactose 11) Sesam
13) Lupine
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda’s 22) Noten

1

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

2

Volle kwark (g) 7) f

Schil de peer, verwijder het klokhuis en
snijd in blokjes. Schil de kiwi en snijd in
dunne plakken.

Verdeel de kwark over de
ontbijtkommen. Voeg het fruit toe en
bestrooi met ½ tl chiazaad per persoon.
Hak de pecannoten grof en strooi over
de kommen.

Peer (st)
Kiwi (st)

2P

4P

1

2

2

4

250

500

Chiazaad (g) 19) 22) 25)

5

10

Pecannoten (g) 8) 19) 25)

30

60

fin 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

1621 / 388
25
8,9
26
21,5
4
12
0,1

531 / 127
8
2,9
9
7,1
1
4
0,0

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

HET MENU VAN VOLGENDE WEEK
Week 12 - 16 t/m 20 maart
JOUW MENU
Bekijk in je online account
welke recepten er in jouw
volgende box zitten.

Pasta pesto met tonijn

Kipfilet met zoet-kruidige groentestoof

Vegetarische Griekse schotel

Romige soep met garnalen

Vegetarische burger met
zoete-aardappelpartjes

Spaghetti met geroosterde groenten

Kokosrijst met pindasaus en
gesmoorde groenten

Varkenshaaspuntjes in zoete marinade

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!

Kruidige tabouleh met
varkenshaasreepjes

Broodje omelet met pittige blauwe kaas

Casarecce met kipgehakt in
romige saus

Rumpsteak met chimichurri

Risotto met eend en shiitake

NOG MEER GENIETEN MET HELLOFRESH
Een goed ontbijt of een box vol vers fruit

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Zuurdesembroodje met omelet

Halfvolle kwark met fruit

Of kies voor de FRUITBOX

Meergranenbeschuit met avocado

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

DOE JIJ MEE MET DE VEGGIEWEEK?
Sp

Vaker een dagje geen vlees eten is een kleine moeite met een positieve impact
op het milieu.

ag

he

We dagen je daarom uit om een week lang geen vlees te eten - wij laten je zien
hoe makkelijk dat is!

tt

Met elke week 5 inspirerende veggie-recepten om uit te kiezen tover je de
lekkerste gerechten zonder vlees of vis op tafel. Doe jij ook mee?
Lees meer over de Veggieweek op onze blog.
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