SCANDINAVISCHE SALADE MET DORADE
Met gebakken aardappelen

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

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

Vastkokende
aardappelen

Komkommer f

Verse dille f

Sjalot

Little gem f

Doradefilet met huid f

BEGIN

GOED

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

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende
aardappelen (g)
Komkommer (st) f
Verse dille (g) f
Sjalot (st)
Little gem (st) f
Doradefilet met huid
(st) 4) f

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

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

SALADE MAKEN
Meng in een saladekom de wittewijnazijn,
honing, extra vierge olijfolie en 1/2 tl mosterd
per persoon tot een dressing. Breng op smaak
met peper en zout. Meng vervolgens de
komkommer, sjalott, little gem en de dille
door de dressing.
tTIP: Houd je niet van rauwe sjalot? Bak
hem dan mee met de doradefilet in stap 5.
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Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
Olijfolie (el)
1
2
3
4
5
Wittewijnazijn (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2
Honing (tl)
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2
3
6
9 12 15
Mosterd (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout

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

2408 / 576
26
7,0
53
6,9
7
28
0,6

409 / 98
4
1,2
9
1,2
1
5
0,1

4) Vis

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

SERVEREN
Verdeel de salade over de borden. Meng
met de gebakken aardappelen en leg de
mosterddorade erop.

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

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

ALLERGENEN

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

6

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).
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Tomaat-paprikasoep met gepocheerde kipfilet
Met een rozenbroodje en krulpeterselie

Wit rozenbroodje

Rode peper f

Rode ui

Knoflookteen

Rode paprika f

Tomaat f

Gerookt paprikapoeder

Kipfilet f

Verse krulpeterselie f

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

Deze tomatensoep met paprika staat zo op tafel en gaat er bij ons altijd in – weer of geen weer.
Extra makkelijk: de kip pocheer je in de soep, dat scheelt weer tijd én afwas. Pocheren is het
garen van een ingrediënt in vocht. Hiervoor heb je geen vet nodig. Door de kip in de soep te pocheren
wordt hij mooi gelijkmatig gaar én trekken de smaken van de kip ook in de soep.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de tomaat-paprikasoep met gepocheerde kipfilet.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden
en bak het rozenbroodje 6 – 8 minuten in
de oven. Bereid de bouillon. Verwijder de
zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode
peper, rode ui, knoflook, paprika en tomaat
in grove stukken.

SMAAKMAKERS BAKKEN
Verhit de olijfolie in een soeppan met
deksel op middelhoog vuur en bak het
gerookte paprikapoeder t, de rode ui,
rode peper en knoflook 3 – 4 minuten.
Voeg de tomaat en paprika toe en bak nog
3 – 4 minuten. Breng goed op smaak met
peper en zouts.

KIP POCHEREN
Schenk de bouillon in de soeppan en
breng aan de kook. Voeg de kipfilet toe en
laat, afgedekt, 8 – 10 minuten heel zachtjes
koken (pocheren). Schep de kipfilet eruit
en controleer of hij gaar is. Kook de kipfilet
langer indien nodig. Snijd ondertussen de
krulpeterselie grof.

Wit rozenbroodje (st)
1
1) 17) 20) 21) 22) 25) 27)
1/
4
Rode peper (st) f
1/2
Rode ui (st)
1/2
Knoflookteen (st)
1/2
Rode paprika (st) f
2
Tomaat (st) f
Gerookt paprikapoeder
1/4
(tl)
1
Kipfilet (st) f
Verse krulpeterselie
21/2
(g) f
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Zelf toevoegen
Kippen- of
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Suiker (tl)
naar smaak
Extra vierge olijfolie
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

2341 / 560
18
3,3
67
17,1
7
30
3,2

317 / 76
2
0,5
9
2,3
1
4
0,4

ALLERGENEN

SOEP PUREREN
Voeg de suiker toe aan de soep, breng op
smaak met peper en zout en pureer vervolgens
met een staafmixer tot een grove of gladde
soep naar smaak. Houd op laag vuur warm.

KIPFILET PLUKKEN
Pluk ondertussen met de hand de kipfilet
klein, of gebruik een vork en een mes om de
kipfilet uit elkaar te trekken. Breng op smaak
met peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de soep over de kommen
en garneer met de kipfilet en peterselie.
Besprenkel met extra vierge olijfolie naar
smaak en serveer met het rozenbroodje.

1) Gluten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/lactose
22) Noten 25) Sesam 27) Lupine

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

tTIP: Gerookt paprikapoeder is vrij sterk van
smaak. Voeg niet te veel in een keer toe, maar
proef tussendoor goed.

sTIP: Deze soep is vrij zacht van smaak.
Houd je van pittig? Voeg dan in stap 2 naar
smaak wat sambal toe.

#HelloFresh
Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).
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Risotto van orzo met paddenstoelen
Met kruidenkaas en vers basilicum

5 Totaal: 20-25 min. v Veggie
* Gemakkelijk
L Calorie-focus
% Eet binnen 5 dagen

Bij risotto denk je misschien niet meteen aan snel, maar dat is dit recept wel. Je maakt het
vandaag namelijk met orzo, een pastasoort in de vorm van rijst. Orzo heeft minder tijd nodig
om te garen, maar heeft wel het smeuïge dat je van risotto gewend bent. De kruidenkaasblokjes
maken het gerecht extra romig.

Sjalot

Knoflookteen

Vers basilicum f

Bosui f

Orzo

Pompoenpitten

Gemengde
paddenstoelen,
gesneden f

Kruidenkaasblokjes f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de risotto van orzo met paddenstoelen.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

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

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

Sjalot (st)
Knoflookteen (st)
Vers basilicum (g) f
Bosui (st) f
Orzo (g) 1)
Pompoenpitten
(g) 19) 22) 25)
Gemengde
paddenstoelen,
gesneden (g) f
Kruidenkaasblokjes
(g) 7) f

1/2 1
1/2 1
21/2 5
2
4
85 170

11/2 2 21/2 3
11/2 2 21/2 3
71/2 10 121/2 15
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Zelf toevoegen
175 350 525 700 875 1050
Groentebouillon (ml)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

2590 / 619
25
13,4
66
6,8
8
28
2,7

453 / 108
4
2,3
12
1,2
1
5
0,5

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

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.

RISOTTO AFMAKEN
Verhit de overige roomboter in dezelfde
koekenpan en bak de paddenstoelen en
bosui t 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. Breng op smaak met
peper en zout.

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

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

tTIP: Houd je van een bite? Voeg de helft
van de bosui toe aan de koekenpan en gebruik
de rest om het gerecht mee te garneren.

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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THAISE GROENE CURRYSOEP
Gevuld met rijstnoedels, champignons en knapperige peultjes

Champignons f

Rode puntpaprika f

Knoflookteen

Groene currypasta f

Brede rijstnoedels

Kokosmelk

Verse koriander f

Limoen

Gezouten vliespinda's

Peultjes f

Chilivlokken

7 Totaal: 30-35 min. V Veggie
* Gemakkelijk
g Glutenvrij
% Eet binnen 5 dagen

Vandaag vind je voor de eerste keer een recept met rijstnoedels in je box. Dit zijn, zoals de naam
al zegt, noedels op basis van rijst. Ze zijn er in verschillende vormen en worden in de Aziatische
keuken gebruikt in verschillende gerechten. Het is de basis voor bijvoorbeeld pad thai en in
Vietnam vind je het terug in Pho en andere soepen.

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en soeppan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Thaise groene currysoep.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
125 250 375 500 625 750

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Breng ruim water
aan de kook in een pan met deksel voor de
rijstnoedels. Snijd de champignons in plakjes.
Snijd de rode puntpaprika in dunne ringen.
Pers de knoflook of snijd fijn.

CHAMPIGNONS BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een
soeppan met deksel op middelhoog vuur
en fruit de knoflook 1 – 2 minuten. Voeg de
champignons toe en bak nog 2 – 3 minuten.
Voeg de groene currypasta toe en bak nog
1 – 2 minuten.

RIJSTNOEDELS KOKEN
Kook de rijstnoedels 10 minuten,
afgedekt, in de pan met deksel op middelhoog
vuur. Giet daarna af en spoel met koud water.

Champignons (g) f
Rode puntpaprika
1/2 1 11/2 2 21/2 3
(st) f
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)
Groene currypasta
25 50 75 100 125 150
(g) 7) 19) 22)f
75 150 225 300 375 450
Brede rijstnoedels (g)
125 250 375 500 625 750
Kokosmelk (ml) 26)
Verse koriander (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Limoen (st)
Gezouten vliespinda's
15 30 45 60 75 90
(g) 5) 22) 25)
50 100 150 200 250 300
Peultjes (g) f
3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Chilivlokken (g)
Zelf toevoegen
300 600 900 1200 1500 1800
Groentebouillon (ml)
3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
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

3266 / 781
44
23,5
77
6,9
7
17
4,9

413 / 99
6
3,0
10
0,9
1
2
0,6

ALLERGENEN

SOEP MAKEN
Voeg ondertussen de kokosmelkt
samen met de bouillon toe aan de soeppan.
Roer door en laat, afgedekt, 5 minuten koken.
Hak ondertussen de koriander grof en snijd de
limoen in parten. Hak de vliespinda's grof.

GROENTEN KOKEN
Haal het deksel van de pan, voeg
de peultjes en puntpaprika toe aan de
groene currysoep en laat nog 5 – 7 minuten
zachtjes koken.

SERVEREN
Verdeel de rijstnoedels over de kommen
en schenk de groene currysoep erover.
Garneer met de koriander en de vliespinda's
en serveer met de limoenpartjes. Proef en
voeg de chilivlokken naar smaak toe.

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

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

tTIP: Roer de kokosmelk voor gebruik goed
door, tot er geen klontjes meer in zitten.

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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Wraps met kruidig gehakt en aubergine
Met feta, munt en yoghurt-tahinsaus

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

Waan je vanavond in oosterse sferen met deze wraps met gehakt en kruidige aubergine. Je
kruidt de aubergine met komijn en kerriepoeder voor een volle smaak, en de yoghurt-tahinsaus
geeft het geheel een lekkere, frisse twist. Zet alles in bakjes op tafel, zodat iedereen zelf zijn
wrap kan maken. Houd je van pittig? Zet dan ook de sambal op tafel.

Gemalen komijn

Kerriepoeder

Aubergine f

Feta f

Verse munt f

Tomaat f

IJsbergsla f

Half-om-half gehakt f

Witte tortilla

Yoghurt-tahinsaus f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Kleine kom, aluminiumfolie en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de wraps met kruidig gehakt en aubergine.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

KRUIDENOLIE MAKEN
Verwarm de oven op 200 graden. Meng in
een kleine kom 1 el olijfolie per persoon met
de komijn en de kerriepoeder en breng op
smaak met peper en zout.

AUBERGINE BEREIDEN
Snijd de aubergine in de lengte
doormidden en snijd in kleine blokjes van
ongeveer 1 cm. Meng de blokjes aubergine
met de kruidenolie en verdeel over een stuk
aluminiumfolie van 30 x 30 cm per persoon.
Vouw het aluminiumfolie goed dicht zodat er
geen lucht bij kan komen. Bak de aubergine
20 minuten in de oven.

VERKRUIMELEN EN SNIJDEN
Verkruimel ondertussen de feta en snijd
de blaadjes munt in reepjes. Snijd de tomaat
in kleine blokjes en breng op smaak met peper
en zout. Snijd de ijsbergsla in brede repen.

Gemalen komijn (tl)
Kerriepoeder (tl) 9) 10)
Aubergine (st) f
Feta (g) 7) f
Verse munt (g) f
Tomaat (st) f
IJsbergsla (krop) f
Half-om-half gehakt
(g) f
Witte tortilla
(st) 1)
Yoghurt-tahinsaus
(g) 7) 11) 19) 22) f
Olijfolie (el)
Peper & zout

1
1
1/2
25
6
1
1/8

2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
1 11/2 2 21/2 3
50 75 100 125 150
12 18 24 30 36
2
3
4
5
6
1/4 3/8 1/2 5/8 3/4

100 200 300 400 500 600
2

4

6

8

10

12

25

50

75 100 125 150

Zelf toevoegen
11/2 21/2 4
5 71/2
naar smaak

9

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

4115 / 984
55
17,5
76
12,9
7
42
2,4

725 / 173
10
3,1
13
2,3
1
7
0,4

ALLERGENEN
1) Gluten 7) Melk/lactose 9) Selderij 10) Mosterd 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

GEHAKT BAKKEN
Meng het overige kerriepoeder met
het gehakt. Verhit de overige olijfolie in een
koekenpan op middelhoog vuur en bak het
gehakt gaar in 3 – 4 minuten.

TORTILLA'S VERWARMEN
Verpak de tortillawraps in
aluminiumfolie en verwarm ze de laatste
4 minuten van de baktijd van de aubergine
mee in de oven.

SERVEREN
Verdeel de blokjes aubergine en tomaat,
de feta, munt, ijsbergsla, het gehakt en
de yoghurt-tahinsaus over verschillende
kommetjes en laat iedereen zelf zijn eigen
wrap vullen.

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op je
calorie-inname? Laat de feta dan achterwege.
De yoghurt-tahinsaus geeft het gerecht al
veel smaak. De feta kun je de volgende dag
verwerken in een salade. Je kunt ook 1 tortilla
minder nemen en later gebruiken.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh

GTIP: Wil je de wraps een andere twist
geven? Voeg dan nootjes, tzatziki, avocado of
gebakken kool 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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volkoren bulgur met Groenten uit de oven
Met feta en geroosterde amandelen

Courgette f

Rode cherrytomaten f

Verse tijm f

Bosui f

Amandelen

Volkoren bulgur

Feta f

7 Totaal: 30-35 min. V Veggie
* Gemakkelijk
L Calorie-focus
% Eet binnen 5 dagen b Family

Bulgur is erg populair in de Midden-Oosterse keuken en wordt onder andere gebruikt in brood,
soepen en salades, zoals tabouleh. Het heeft iets weg van couscous, maar heeft meer bite en
een lichte hazelnootsmaak. Bulgur zit boordevol vezels, eiwitten en B-vitaminen en is een
goede vervanger voor rijst, pasta of andere graanproducten.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal met bakpapier, pan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de volkoren bulgur met groenten uit de oven.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (st) f
Rode cherrytomaten
(g) f
Verse tijm (g) f
Bosui (st) f
Amandelen
(g) 8) 19) 25)
Volkoren bulgur (g) 1)
Feta (g) 7) f

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden
en bereid de bouillon. Snijd de courgette in
plakken van 1 cm en vervolgens in blokjes.
Halveer de rode cherrytomaten. Ris de
blaadjes van de takjes tijm en snijd de bosui in
fijne ringen. Hak de amandelen grof.

GROENTEN ROOSTEREN
Meng in een ovenschaal met bakpapier de
courgette, de cherrytomaten en de helft van
de tijm met de olijfolie. Bestrooi met peper
en zout en rooster de groenten 20 minuten in
de oven.

BULGUR KOKEN
Smelt ondertussen de roomboter in een
pan met deksel en bak de bulgur en de overige
tijm 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg de
bouillon toe (pas op: dit kan spetteren) en
kook de bulgur, afgedekt, in 15 – 17 minuten
droog. Voeg halverwege de bosui toe en roer
tussendoor goed over de bodem. Voeg, als het
nodig is, extra water toe om te voorkomen dat
de bulgur aanbrandt.

1/2

1

11/2

2

21/2

3

125 250 375 500 625 750
21/2
1

5
2

71/2 10 121/2 15
3
4
5
6

20

40

60

80 100 120

85 170 250 335 420 500
40 75 100 125 150 175

Zelf toevoegen
200 400 600 800 1000 1200
Groentebouillon (ml)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el)
naar smaak
Extra vierge olijfolie
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

3094 / 740
35
11,0
72
15,4
16
26
3,6

456 / 109
5
1,6
11
2,3
3
4
0,5

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik
AMANDELEN ROOSTEREN
Rooster ondertussen de amandelen in
een koekenpan, zonder olie, 2 minuten op
middelhoog vuur. Haal daarna uit de pan.

OP SMAAK BRENGEN
Verkruimel de feta en roer de helft door
de bulgur. Schep de helft van de groenten,
inclusief bakvocht, erdoor. Breng op smaak
met peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de bulgur over de borden.
Schep de overige groenten erbovenop
en garneer met de amandelen en overige
feta. Besprenkel naar smaak met extra
vierge olijfolie.

dan per persoon 60 g bulgur met 150 ml
bouillon en de helft van de feta. De overige
bulgur en feta kun je bijvoorbeeld de volgende
dag verwerken in een salade.

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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vegetarische Moussaka

Een ovenschotel met rode splitlinzen, courgette en knoflookbrood

Aubergine f

Ui

Courgettef

Gele paprika f

Knoflookteen

Gedroogde oregano

Gemalen kaneel

Tomatenpuree

Rode splitlinzen

Tomatenblokjes

Witte ciabatta

Crème fraîche f

Oude kaas, geraspt f

0 Totaal: 45-50 min. v Veggie
* Gemakkelijk
% Eet binnen 5 dagen

Moussaka is samen met gyros en souvlaki waarschijnlijk een van de eerste gerechten waar je
aan denkt bij de Griekse keuken. Deze klassieker is niet alleen populair in Griekenland: rond
de Middellandse Zee en in de Balkan vind je allerlei variaties op dit gerecht. Ook jij maakt
vanavond een variatie op de klassieker: je gebruikt rode splitlinzen in plaats van lamsgehakt!

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, bakplaat met bakpapier en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de vegetarische moussaka.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en
bereid de bouillon. Snijd de aubergine in de
breedte in halve plakjes van 1/2 cm dik. Snipper
de ui. Snijd de courgette in blokjes van 1/2 cm.
Verwijder de zaadlijsten van de gele paprika
en snijd de paprika in blokjes van 1 cm. Pers
de helft van de knoflook of snijd fijn, de
overige knoflook houd je heel. Deze gebruik je
later om de ciabatta mee in te wrijven.

GROENTEN BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een
hapjespan op middelmatig vuur. Voeg de ui
toe en bak 3 minuten. Voeg de courgette en de
gele paprika toe, breng op smaak met peper
en zout en bak 5 minuten. Voeg de helft van
de knoflook toe, en voeg ook de oregano, de
kaneel en de tomatenpuree toe. Roer goed en
bak nog 2 minuten mee.

LINZEN KOKEN
Voeg de rode splitlinzen, de zwarte
balsamicoazijn, de tomatenblokjes, de
bouillon en de bruine suiker toe. Roer goed,
breng aan de kook, draai het vuur laag
en laat 20 – 25 minuten zachtjes koken.
Roer regelmatig door, zodat de linzen
niet aanbakken.

1/2 1 11/2
Aubergine (st) f
1/2 1 11/2
Ui (st)
1/2 1 11/2
Courgette (st) f
1/2 1 11/2
Gele paprika (st) f
1/2 1 11/2
Knoflookteen (st)
2
3
Gedroogde oregano (tl) 1
1/2 1 11/2
Gemalen kaneel (tl)
Tomatenpuree (kuipje) 1/3 2/3 1
25 50 75
Rode splitlinzen (g)
1/2 1 11/2
Tomatenblokjes (pak)
Witte ciabatta (st)
1
2
3
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27)
Crème fraîche (g) 7) f 50 100 150
Oude kaas, geraspt (g)
25 50 75
7) f

2
2
2
2
2
4
2
1 1/3
100
2
4

21/2 3
21/2 3
21/2 3
21/2 3
21/2 3
5
6
21/2 3
12/3 2
125 150
21/2 3
5

200 250 300
100 125 150

Zelf toevoegen
125 250 375 500 625 750
Groentebouillon (ml)
1
2
3
4
5
6
Olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn
1
2
3
4
5
6
(tl)
Bruine basterdsuiker
1/2 1 11/2 2 21/2 3
(el)
3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Zonnebloemolie (el)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

AUBERGINE ROOSTEREN
Leg ondertussen de plakjes aubergine op
een bakplaat met bakpapier, besprenkel met
de zonnebloemolie en breng op smaak met
peper en zout. Rooster ze 10 – 12 minuten in
de oven. Halveer ondertussen de ciabatta en
wrijf in met de overige knoflook, besprenkel
met de overige olijfolie en breng op smaak met
peper en zout.

MOUSSAKA BAKKEN
Doe het tomatenmengsel in een
ovenschaal en leg de plakjes aubergine op
het mengsel. Besmeer de aubergine met
de crème fraîche en bestrooi met de oude
kaas. Bak de moussaka nog 5 – 6 minuten in
de oven en leg in de laatste 2 – 3 minuten het
knoflookbrood erbij.

SERVEREN
Serveer de moussaka in diepe borden,
met het knoflookbrood ernaast.

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

3799 / 908
47
18,9
82
37,6
17
29
3,3

394 / 94
5
2,0
8
3,9
2
3
0,3

ALLERGENEN
1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 25) Sesam
27) Lupine
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer
dan de helft van de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid voedingsvezels bevat? Dit
komt vooral door de splitlinzen en de grote
hoeveelheid groente.

6

#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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Shakshuka met buffelmozzarella
Met parelcouscous en vers basilicum

7 Totaal: 30-35 min. V Veggie
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

Shakshuka is in rap tempo de wereld aan het veroveren. Het gerecht, dat in de basis bestaat
uit in tomatensaus gepocheerde eieren, wordt in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika als
ontbijt, lunch en diner gegeten. Wij zijn gek op variëren en maken deze versie extra vullend
met parelcouscous.

Parelcouscous

Rode ui

Knoflookteen

Rode cherrytomaten f

Paprikapoeder

Tomatenblokjes met
basilicum

Buffelmozzarella f

Vrije-uitloopei f

Bruine ciabatta

Vers basilicum f

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de shakshuka met buffelmozzarella.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PARELCOUSCOUS KOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Breng in een pan met deksel ruim water aan
de kook en kook 30 gram parelcouscous
per persoon, afgedekt, in 8 minuten gaar.
Giet af en spoel met koud water, zodat de
parelcouscous niet verder gaart.

SNIJDEN
Snipper ondertussen de rode ui. Pers
de knoflook of snijd fijn en halveer de
rode cherrytomaten.

SAUS MAKEN
Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan
met deksel. Voeg de rode ui, de knoflook en
het paprikapoeder toe en bak 2 – 3 minuten op
middelhoog vuur. Voeg de rode cherrytomaten
toe en roer goed door om de smaken te laten
intrekken. Voeg de tomatenblokjes toe, breng
het geheel al roerend aan de kook en laat,
afgedekt, 5 minuten zachtjes koken. Breng op
smaak met peper en zout. Scheur ondertussen
de buffelmozzarella klein.

30 60 90
Parelcouscous (g) 1)
1/2 1 11/2
Rode ui (st)
1/2 1 11/2
Knoflookteen (st)
Rode cherrytomaten
125 250 375
(g) f
1
2
3
Paprikapoeder (tl)
Tomatenblokjes met
1/2 1 11/2
basilicum (pak)
Buffelmozzarella (g)
60 125 185
7) f
4
6
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2
Bruine ciabatta (st)
1
2
3
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27)
21/2 5 71/2
Vers basilicum (g) f
Olijfolie (el)
Peper & zout

120 150 180
2 21/2 3
2 21/2 3
500 625 750
4

5

6

2

21/2

3

250 310 370
8

10

12

4

5

6

10 121/2 15

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

31/2

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

3368 / 805
37
14,0
76
20,8
13
35
3,3

511 / 122
6
2,1
12
3,2
2
5
0,5

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

SHAKSHUKA MAKEN
Voeg de parelcouscous toe aan de wok of
hapjespan en meng goed met de saus. Maak
voor ieder ei een kuiltje in de tomatensaus.
Breek het ei hierin en bestrooi met peper en
zout. Verdeel de stukjes buffelmozzarella over
het geheel, leg het deksel op de pan en laat de
eieren in ongeveer 10 minuten stollent. Haal
dan het deksel van de pan, verhoog het vuur
en kook nog 5 – 10 minuten tot de shakshuka
naar wens is ingedikt tt.

BAKKEN EN SNIJDEN
Bak ondertussen de ciabatta in de oven
in 6 – 8 minuten goudbruin. Snijd de blaadjes
basilicum in reepjes.

SERVEREN
Verdeel de shakshuka over de borden.
Garneer met de basilicumreepjes en serveer
met de ciabatta.

tTIP: Het ei is gaar als het eiwit wit begint te
kleuren, maar de eidooier nog zacht is. Houd
je meer van een harde dooier? Gaar het ei dan
langer.

ttTIP: Hoe nat de shakshuka uiteindelijk
wordt, is sterk afhankelijk van de oppervlakte
van je pan. Als je een wok gebruikt is het
makkelijker om de eieren te pocheren, maar er
zal minder vocht verdampen. In een hapjespan
wordt de shakshuka dikker, maar worden de
eieren sneller hard.

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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gevulde paprika met chili con carne
Met basmatirijst en yoghurt

Groene paprika f

Basmatirijst

Ui

Rode peper f

Rode paprika f

Tomaat f

Gekruid
rundergehaktf

Mexicaanse
kruiden

Rode kidneybonen

Volle yoghurt f

Cheddar, gerasptf

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

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. Er zijn
eindeloos veel variaties op dit gerecht en daar voegen wij graag nog een HelloFresh-versie aan
toe, lekker fris met yoghurt!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de gevulde paprika met chili con carne.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

GROENE PAPRIKA BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Kook ruim water in een pan met deksel
voor de rijst. Snijd de groene paprika in
de lengte doormidden en verwijder de
zaadlijsten. Leg de groene paprika, zodra
de oven warm is, met de open kant naar
beneden op een bakplaat met bakpapier
en bak 15 – 20 minuten in de oven of tot hij
lichtbruin kleurt.

RIJST KOKEN
Kook ondertussen de rijst in de pan met
deksel, afgedekt, 12 – 15 minuten. Giet daarna
af en laat zonder deksel uitstomen.

GROENTEN SNIJDEN
Snipper ondertussen de ui. Verwijder de
zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode
peper fijn. Snijd de rode paprika en tomaat
in blokjes.

1
2
3
4
5
Groene paprika (st) f
40 85 125 170 210
Basmatirijst (g)
1/2 1 11/2 2 21/2
Ui (st)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Rode peper (st) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Rode paprika (st) f
1
2
3
4
5
Tomaat (st) f
Gekruid rundergehakt
100 200 300 400 500
(g) f
2
3
4
5
Mexicaanse kruiden (tl) 1
Rode kidneybonen
1/2 1 11/2 2 21/2
(blik)
Volle yoghurt
2
4
6
8 10
(el) 7) 19) 22) f
Cheddar, geraspt
25 50 75 100 125
(g) 7) f

6
250
3
11/2
3
6
600
6
3
12
150

Zelf toevoegen
1
1
2
2
3
Roomboter (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

3391 / 811
37
18,8
58
15,9
15
53
1,4

467 / 112
5
2,6
8
2,2
2
7
0,2

ALLERGENEN

BAKKEN
Verhit de roomboter in een wok of
hapjespan met deksel en fruit de ui 2 minuten
op middellaag vuur. Voeg het rundergehakt,
de rode peper en de Mexicaanse kruiden
toe en breng op smaak met peper en zout.
Bak het rundergehakt in 1 – 2 minuten los
op middelhoog vuur, het hoeft nog niet gaar
te zijn.

STOVEN
Voeg de tomaat, rode paprika,
kidneybonen (afgieten is niet nodig) en zwarte
balsamicoazijn toe aan de wok of hapjespan,
dek de pan af en laat 10 – 12 minuten stoven
op middelmatig vuur. Haal de laatste 5 – 6
minuten de deksel van de pan. Roer regelmatig
door en breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de rijst over de borden en leg
daar de groene paprika's naast. Vul de
groene paprika's met de chili. Garneer met de
yoghurt en de geraspte cheddar.

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

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).
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3
6

Verse tagliatelle met pesto en courgettelinten
Met rucola en cherrytomaten

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

Quick & Easy

De Italianen staan bekend om hun eenvoudige, maar smaakvolle pasta's. Met deze verse pasta
zit jij vandaag ook snel aan tafel. Ga jij voor echt Italiaans genieten? Dek de tafel dan op z'n
Italiaans: leg alleen een vork neer als bestek. Draai de tagliatelle rond je vork tegen de rand van
het bord. Buon appetito!

Courgette f

Rode cherrytomaten f

Groene pesto f

Verse tagliatelle f

Rucola f

Provolonevlokkenf

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Koekenpan, dunschiller of kaasschaaf en pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de verse tagliatelle met pesto en courgettelinten.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P
Courgette (st) f
Rode cherrytomaten (g) f
Groene pesto (g) 7) 8) f
Verse tagliatelle (g) 1) 3) f
Rucola (g) 23) f
Provolonevlokken (g) 7) f
Olijfolie (el)
Peper & zout

1 VOORBEREIDEN

• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel voor
de tagliatelle.
• Schaaf de courgette met een dunschiller of kaasschaaf in
de lengte in dunne linten t.
• Halveer de rode cherrytomaten.

2 MENGEN

• Verhit de olijfolie in een koekenpan op middelhoog
vuur. Bak de cherrytomaten en de courgettelinten
4 – 5 minuten.
• Meng de groene pesto door de groenten en schep
goed om.

tTIP: Laat het topje van de courgette eraan – hier kun je
hem aan vasthouden terwijl je de linten schaaft.

2P

3P

4P

5P

6P

1/2
1
60 125
40 80
125 250
20 40
15 25
Zelf toevoegen
1/2
1

11/2
185
120
375
60
35

2
250
160
500
80
50

21/2
310
200
625
100
60

3
375
240
750
120
75

11/2
2
21/2
naar smaak

3

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

PER PORTIE

PER 100 G

3125 / 747
36
6,7
81
12,7
5
23
1,2

709 / 169
8
1,5
18
2,9
1
5
0,3

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)
ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

3 PASTA KOKEN

4 SERVEREN

• Giet af en laat zonder deksel uitstomen.

•	
•	
•	
ttTIP: De pasta is bestrooid met een laagje bloem,

• Kook ondertussen de tagliatelle tt, afgedekt, in
4 – 5 minuten gaar in de pan met deksel.
• Voeg de tagliatelle toe aan de groenten, roer door en zet
het vuur uit. Breng op smaak met peper en zout.

• Meng de rucola door de tagliatelle.
• Garneer met de provolonevlokken en serveer.

zodat de linten niet aan elkaar plakken. Je hoeft de pasta
niet te spoelen voor je hem kookt, de bloem blijft achter bij
het afgieten.

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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AZIATISCHE NOEDELS MET GEKRUID GEHAKT
Met wokgroenten en gezouten pinda's

Knoflookteen

Verse gember

Oosterse groentemix f

Noedels

Sojasaus

Sesamolie

Gemalen komijn

Gemalen koriander

Gekruid rundergehakt

Gezouten pinda's

f

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

Quick & Easy

Deze noedels staan zo op tafel, maar dat doet niks af aan de smaak. Met een dressing van
sojasaus, sesamolie, gember en azijn creëer je een goede basis. Het gehakt, dat je zelf nog extra
kruidt met specerijen als komijn en koriander, maakt het feestje vervolgens compleet.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan, kleine kom, fijne rasp en wok.
Laten we beginnen met het koken van de Aziatische noedels met gekruid gehakt. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P

1 VOORBEREIDEN EN WOKKEN

• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel voor
de noedels.
• Pers de knoflook of snijd fijn en rasp de gember met een
fijne rasp t.
• Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een wok op hoog vuur en
roerbak de groentemix in 10 – 12 minuten beetgaar. Breng
op smaak met peper en zout.

2 DRESSING MAKEN

• Voeg ondertussen de noedels toe aan de pan met kokend
water, kook ze, afgedekt, in 2 minuten beetgaar en giet af.
Laat zonder deksel uitstomen.
• Klop ondertussen in een kleine kom 10 ml sojasaus en
1 tl sesamolie per persoon, de zwarte balsamicoazijn, de
gember, de suiker en de zonnebloemolie tot een dressing.

2P

3P

4P

5P

6P

1
2
3
4
5
6
Knoflookteen (st)
1
2
3
4
5
6
Verse gember (cm)
200 400 600 800 1000 1200
Oosterse groentemix (g) 23) f
100 200 300 400 500 600
Noedels (g) 1)
10 20 30 40 50
60
Sojasaus (ml) 1) 6)
1
2
3
4
5
6
Sesamolie (tl) 11)
1
2
3
4
5
6
Gemalen komijn (tl)
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Gemalen koriander (tl)
100 200 300 400 500 600
Gekruid rundergehakt (g) f
5
10 15 20 25
30
Gezouten pinda's (g) 5) 22) 25)
Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
6
Olijfolie (el)
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Zwarte balsamicoazijn (el)
1
2
3
4
5
6
Suiker (tl)
1
2
3
4
5
6
Zonnebloemolie (tl)
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

4136 / 989
45
11,4
93
16,3
8
48
3,0

905 / 216
10
2,5
20
3,6
2
10
0,7

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

3 BAKKEN EN MENGEN

4 SERVEREN

• Voeg het rundergehakt toe, breng op smaak met peper en
zout en bak het gehakt in 3 minuten los.

tTIP: Geen rasp in huis? Schil de gember dan wel en snijd

• Verhit de overige olijfolie in een koekenpan en fruit de
knoflook, de gemalen komijn en de gemalen koriander
1 minuut op middelhoog vuur.

• Voeg de noedels, de dressing en het gehakt toe aan de wok
en schep door de groenten.

• Verdeel het gerecht over de borden en bestrooi met de
gezouten pinda's.

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op je calorie-inname?
Gebruik dan 60 g noedels per persoon. De overige noedels kun
je bijvoorbeeld de volgende dag in een soep koken. Laat ze in
dat geval 3 minuten meekoken in de soep.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons gerust of neem contact
op via onze social-mediakanalen.

hem vervolgens fijn.

LTIP: Je gebruikt niet alle pinda's uit het zakje. Let jij niet
op je calorie-inname of ben je een grote eter? Gebruik dan
alle pinda's.

#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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KIPFILET MET NOTENKORST
MET SALADE CAPRESE EN VERSE PAPPARDELLE

Walnoten

Geroosterde
hazelnoten

Knoflookteen

Kipfilet f

Verse pappardelle f

Pruimtomaat f

Mini-romatomaten f Buffelmozzarella f

Vers basilicum f

Olijven & kappertjes f

Zongedroogde tomaten
f

8 40 min
+ Veel handelingen
% Eet binnen 5 dagen

Salade caprese: simpel, maar oh zo lekker – niet voor niets een echte klassieker! Met rijpe tomaten,
smaakvolle buffelmozzarella, vers basilicum en goede olijfolie maak je in een handomdraai een
heerlijke salade. Hoe beter de kwaliteit van de ingrediënten, hoe lekkerder de caprese. Voor de kip
maak je zelf een notenkorstje van walnoot, hazelnoot en knoflook.

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Kleine kom, serveerschaal, ovenschaal, pan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kipfilet met notenkorst.

NOTENBOTER MAKEN
Verwarm de oven voor op 210 graden.
Haal de roomboter uit de koelkast en laat
op kamertemperatuur komen t. Hak de
walnoten en de hazelnoten fijn en pers de
knoflook of snijd fijn. Meng in een kleine kom
met een vork de roomboter met de knoflook
en de noten en breng op smaak met peper
en zout.

KIP BAKKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan
op middelhoog vuur. Bak de kipfilet in
4 – 6 minuten rondom bruin. Hij hoeft
nog niet gaar te zijn. Kook ondertussen
ruim water in een pan met deksel voor de
verse pappardellett.

tTIP: Haal indien mogelijk de boter een uur
voor je begint met koken uit de koelkast, dan
kun je hem makkelijker mengen.

INGREDIËNTEN

KIP IN DE OVEN
Leg ondertussen de kipfilet inclusief
bakvet in een ovenschaal en besmeer de
bovenkant van de filet met het grootste deel
van de notenboter. Schep de rest van de
notenboter bij het bakvet en bak de kipfilets
6 – 8 minuten in de oven. Cook the fresh
pappardelle for 4 – 6 minutes. Then drain and
allow it to steam dry without a lid.

1P 2P 3P 4P 5P
Walnoten (g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50
Geroosterde
10 20 30 40 50
hazelnoten
(g) 8) 19) 25)
1/2 1 11/2 2 21/2
Knoflookteen (st)
1
2
3
4
5
Kipfilet (st) f
Verse pappardelle
125 250 375 500 625
(g) 1) 3) f
1
2
3
4
5
Pruimtomaat (st) f
Mini-romatomaten
60 125 185 250 310
(g) f
Buffelmozzarella
1/2 1 11/2 2 21/2
(bol) 7) f
21/2 5 71/2 10 121/2
Vers basilicum (g) f
Olijven & kappertjes
30 45 60 90 105
(g) f
Zongedroogde tomaten
15 30 45 60 75
(g) f
Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
Roomboter (el)
1 11/2 2 21/2 31/2
Olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn 1
2
3
4
5
(tl)
Extra vierge olijfolie (el) 1 11/2 2 21/2 31/2
naar smaak
Peper & zout

6P
60
60
3
6
750
6
375
3
15
120
90
3
4
6
4

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

CAPRESE MAKEN
Snijd ondertussen de pruimtomaat en
mini-romatomaten in plakken en scheur de
buffelmozzarella in grove stukken. Meng in
een kom de zwarte balsamicoazijn met de
helft van de extra vierge olijfolie, peper en
zout. Snijd de blaadjes basilicum grof. Leg
de plakken tomaat op een serveerschaal en
verdeel de mozzarella erover. Besprenkel de
salade caprese met de dressing en bestrooi
met het basilicum.

PASTA AFMAKEN
Hak de olijven en de kappertjes grof.
Snijd de zongedroogde tomaten in stukjes.
Schep de kipfilet uit de ovenschaal en meng
de pappardelle met het overgebleven bakvet
en de losgelaten nootjes in de ovenschaal.
Schep vervolgens zongedroogde tomaten, de
olijven en kappertjes door de pappardelle
en breng op smaak met de overige extra vierge
olijfolie, peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de pappardelle over de borden
en leg de kipfilet erop. Serveer met de
salade caprese.

ttTIP: De pasta is bestrooid met een laagje
bloem, zodat de linten niet aan elkaar plakken.
Je hoeft de pasta niet te spoelen voor je hem
kookt, de bloem blijft achter bij het afgieten.

PER PORTIE

Energie (kJ/kcal)
4784 / 1144
Vetten (g)
65
Waarvan verzadigd (g)
19,1
Koolhydraten (g)
77
Waarvan suikers (g)
8,5
Vezels (g)
6
Eiwit (g)
57
Zout (g)
2,3

PER 100 G

850 / 203
12
3,4
14
1,5
1
10
0,4

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 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
WEEK 15 | 2019

GEBAKKEN ZALMFILET MET ZEEKRAALTOPPING
MET VENKEL, KRIELTJES EN CITROENMAYONAISE

Krieltjes

Sjalot

Knoflookteen

Venkel f

Citroen

Verse dille f

Mayonaise f

Zalmfilet met huid f

Zeekraal f

9 40-45 min
g Glutenvrij
+ Veel handelingen
§ Eet binnen 3 dagen

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

BEGIN

GOED

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

AARDAPPELTJES BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Was krieltjes en halveer ze. Leg de krieltjes
op een bakplaat met bakpapier en meng met
1 el olijfolie per persoon. Breng op smaak met
peper en zout. Bak de krieltjes
25 – 35 minuten in de oven, schep
halverwege om.

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

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

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

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
250 500 750 1000 1250 1500
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
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
21/2 5 71/2 10 121/2 15

Krieltjes (g)
Sjalot (st)
Knoflookteen (st)
Venkel (st) f
Citroen (st)
Verse dille (g) f
Mayonaise
(g) 3) 10) 19) 22) f
Zalmfilet met huid
(st) 4) f
Zeekraal (g) f
Olijfolie (el)
Roomboter (el)
Peper & zout

40

50

75 100 125 150

1

2

3

25

50

75 100 125 150

4

5

Zelf toevoegen
11/2 3 41/2 6 71/2
1
2
3
4
5
naar smaak

6

9
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

4138 / 989
67
16,6
56
7,9
9
35
1,2

637 / 152
10
2,5
9
1,2
1
5
0,2

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

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

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

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

CROISSANT MET BELEGEN KAAS
Met gekookt ei en tuinkers

1
2
3

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

CROISSANT MET
BELEGEN KAAS

Met gekookt ei en tuinkers

BANANENSPLIT
MET YOGHURT

4

2

4

Belegen kaasplakken (st) 7) f

2

4

Tuinkers (el) 15) 23) 24)

1

2

1

2

BENODIGDHEDEN
Steelpan met deksel
VOEDINGSWAARDEN

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

1
2

Verwarm de oven voor op 210 graden.

PER PORTIE

PER 100 G

2157 / 516
37
18,2
24
2,1
2
20
1,3

1344 / 321
23
11,3
15
1,5
1
13
1,0

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

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

WEEK 15 | 2019

2

f in de koelkast bewaren

Met dadels en walnoten

#HelloFresh

Vrije-uitloopei (st) 3) f
Meergranen croissant (st)
1) 3) 6) 7) 11) 22) 27)

Zelf toevoegen

HAVERMOUT MET
CHOCOLADE

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

4P

Roomboter (el)

Met meergranen- en
chocoladevlokken

De vermelde voedingswaarden zijn berekend per persoon
per portie. Maak de ingrediënten waarbij dit nodig is schoon,
voordat je ze verwerkt in het gerecht. Wil je voor volgende week
pauzeren of je box wijzigen? Geef dit uiterlijk de woensdag voor
de volgende levering aan ons door via je account. Heb je vragen
over de producten of onze service? Neem dan contact op met
onze klantenservice.

2P

3
4

Bak de croissants 8 minuten in de oven. Pel het ei en snijd in plakken.
Snijd de croissant open en besmeer met de roomboter. Beleg met de belegen
kaas en het ei en garneer met de tuinkers.

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 22) Noten 23) Selderij
24) Mosterd 27) Lupine

2x

ONTBIJT 2-

BANANENSPLIT MET YOGHURT

HAVERMOUT MET CHOCOLADE

Met meergranen- en chocoladevlokken

1
2

Halveer de banaan in de lengte.

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

Bananen (st)

Met dadels en walnoten

2P

4P

2

4

Verdeel de banaanhelften over de
borden en verdeel de yoghurt over
de banaan.

Volle yoghurt (ml) 7) f
Meergranenvlokken (g) 1) 19) 22) 25)

250

500

90

180

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

25

50

3

VOEDINGSWAARDEN

Bestrooi met de meergranenen chocoladevlokken.

f in de koelkast bewaren

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

1870 / 447
11
5,8
71
32,8
7
12
0,1

589 / 141
3
1,8
22
10,3
2
4
0,0

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

1

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

2

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

3

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

4

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

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

2P

4P

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

100

200

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

400

800

25

50

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

30

60

Walnoten (g) 8) 19) 25)

40

80

f in de koelkast bewaren
BENODIGDHEDEN

Steelpan met deksel
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 G

2272 / 543
15
6,7
57
27,6
7
18
0,2

764 / 183
9
2,3
19
9,3
2
6
0,1

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

