Spaanse rijstschotel met garnalen

Met olijven, koriander en citroen

Knoflookteen

Ui

Rode paprika f

Peen f

Verse koriander f

Gemalen kurkuma

Basmatirijst

Tomatenpuree

Leccino olijven

Citroen

Garnalen f

8 Totaal: 35-40 min. V Calorie-focus
* Gemakkelijk
b Family
§ Eet binnen 3 dagen g Glutenvrij
d Lactosevrij

Dit recept is geïnspireerd op paella, een rijstgerecht dat zijn oorsprong vindt in Valencia, waar
het vooral met konijn en kip wordt gegeten. Traditioneel wordt paella boven een vuur van hout
van de sinaasappelboom gebakken. Deze variant met garnalen en olijven maak je gewoon in de
oven – snel, makkelijk én supersmaakvol!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan, ovenschaal, keukenpapier, aluminiumfolie en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Spaanse rijstschotel met garnalen.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en
bereid de bouillon. Pers de knoflook of snijd
fijn en snipper de ui.

GROENTEN SNIJDEN
Snijd de rode paprika in smalle repen en
snijd de peen in dunne halve plakken. Snijd de
koriander fijn.

PEEN BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een
wok of hapjespan en fruit de knoflook en de
ui 2 minuten op middellaag vuur. Voeg de
paprika, peen en kurkuma toe en roerbak
nog 4 – 6 minuten t.

tTIP: Heb je chorizo of andere pittige worst
in huis? Bak deze dan mee bij stap 3 voor een
lekkere twist.

Knoflookteen (st)
Ui (st)
Rode paprika (st) f
Peen (g) f
Verse koriander (g) f
Gemalen kurkuma (tl)
Basmatirijst (g)
Tomatenpuree (blik)
Leccino olijven (g)
Citroen (st)
Garnalen (g) 2) f

1
1/2
1/2
100
21/2
1
85
1/2
15
1/4
90

2
1
1
200
5
2
170
1
30
1/2
180

3
11/2
11/2
300
71/2
3
250
11/2
45
3/4
270

4
2
2
400
10
4
335
2
60
1
360

5
21/2
21/2
500
121/2
5
420
21/2
75
11/4
450

6
3
3
600
15
6
500
3
90
11/2
540

Zelf toevoegen
375 750 1125 1500 1875 2250
Groentebouillon (ml)
1
2
3
4
5
6
Olijfolie (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

2741 / 655
21
3,6
87
16,3
9
25
5,6

317 / 76
2
0,4
10
1,9
1
3
0,7

ALLERGENEN
2) Schaaldieren
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

IN DE OVEN
Voeg de rijst, bouillon en tomatenpuree
toe aan de wok of hapjespan, breng aan de
kook en laat 3 – 4 minuten zachtjes koken.
Breng op smaak met peper en zout. Schenk
het mengsel in een ovenschaal en dek goed
af met aluminiumfolie tt. Bak de schotel
25 minuten in de oven. Vind je de schotel
nog te smeuïg, bak dan nog 5 minuten
zonder aluminiumfolie.

GARNALEN BEREIDEN
Snijd ondertussen de olijven en de
citroen in dunne plakken. Dep de garnalen
droog met keukenpapier. Verhit vlak voor
serveren de overige olijfolie in een koekenpan
op middelhoog vuur en bak de garnalen
3 – 4 minuten, keer tussendoor om.

SERVEREN
Verdeel de garnalen over de ovenschaal
en garneer met de olijven en de koriander.
Schep op aan tafel en serveer met een schijfje
citroen (pas op, de schaal is heet!).

LTIP: Let jij op je zoutinname? Gebruik dan
een half bouillonblokje voor 375 ml kokend
water in plaats van 3/4 blokje.

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

ttTIP: Zorg ervoor dat je de schotel goed
afdekt, zodat het vocht in de rijst trekt en niet
verdampt – anders wordt de rijst hard.

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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Burger met pittige groene peper en piccalilly
Met aardappelpartjes en salade

Bruine ciabatta

Aardappelpartjes f

Gedroogde tijm

Tomaat f

Komkommer f

Groene peper f

Gemengde sla f

Half-om-halfburger

Piccalilly f

5 Totaal: 25 min.
* Gemakkelijk
% Eet binnen 5 dagen

Een van de smaakmakers in dit gerecht is piccalilly, een echte Britse klassieker waarbij groenten
als bloemkool, ui en augurk worden ingemaakt met azijn en smaakmakers als gember, knoflook
en kurkuma. Lekker op een burger, maar bijvoorbeeld ook bij een stamppot of stoemp. Als je
niet zo van pittig houdt, wees dan voorzichtig met de groene peper.

f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Ovenrooster met bakpapier, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de burger met pittige groene peper en piccalilly.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

AARDAPPELEN BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. Bak
de ciabatta 5 – 7 minuten in de oven. Verdeel
de aardappelpartjes over een ovenrooster
met bakpapier en meng met de gedroogde
tijm en de olijfolie. Breng op smaak met
peper en zout en bak de aardappelpartjes
17 – 22 minuten in de oven, of tot ze gaar en
krokant zijn. Schep halverwege om.

SNIJDEN
Snijd ondertussen de tomaat en de
komkommer in dunne plakken. Snijd de
groene peper in dunne ringen.

SALADE MAKEN
Maak in een saladekom een dressing
van de honing, de mosterd en de extra vierge
olijfolie en breng op smaak met peper en zout.
Meng de dressing met de gemengde sla, de
tomaat en de komkommer.

Bruine ciabatta (st)
1
2
3
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27)
200
400
600
Aardappelpartjes (g) f
1
2
3
Gedroogde tijm (tl)
1
2
3
Tomaat (st) f
1/3 2/3 1
Komkommer (st) f
1/2 1 11/2
Groene peper (st) f
Gemengde sla (g) 23) f 50 100 150
Half-om-halfburger
1
2
3
(st) f
Piccalilly (g) 1) 6) 10) f 25 50 75

4

5

800
4
4
11/3
2
200
4

5

6

100 125 150

Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
Olijfolie (el)
1
2
3
4
5
Honing (tl)
2
4
6
8 10
Mosterd (tl)
2
4
6
8 10
Extra vierge olijfolie (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout

3
6
12
12
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

3962 / 947
50
16,0
82
12,7
11
37
1,7

551 / 132
7
2,2
11
1,8
2
5
0,2

ALLERGENEN

BURGER BAKKEN
Verhit de roomboter in een koekenpan en
bak de burger, samen met de groene peper,
3 – 4 minuten per kant op middelhoog vuur.
Verlaag het vuur en houd de burger warm in
de pan.

6

1000 1200
5
6
5
6
12/3 2
21/2 3
250 300

BURGER BOUWEN
Snijd de ciabatta doormidden en smeer
de onderkant in met een beetje piccalilly.
Beleg met een klein beetje salade en leg
de burger erop. Bestrooi met de gebakken
pepersb en schenk het bakvet over
de burger.

SERVEREN
Verdeel de aardappelwedges en
overige salade over de borden. Serveer
met het broodje hamburger en de rest van
de piccalilly.

1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 23) Selderij
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.
#HelloFresh

bTIP: Eet je dit gerecht met kinderen?
Serveer de groene peper dan apart, deze is vrij
sterk van smaak.

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).
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INDIASE DAHL MET ZOETE AARDAPPEL
Met pompoenpittensalsa en kruidig naanbrood

9 Totaal: 35-45 min. v Veggie
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

Vandaag staat er een klassiek Indiaas gerecht op het menu. Het woord dahl verwijst naar allerlei
soorten peulvruchten, maar traditioneel vormen linzen de basis van deze dikke, kruidige soep.
De consistentie is perfect om een naanbroodje in te dopen!

Ui

Verse gember

Zoete aardappel

Kerriepoeder

Tomatenpuree

Kokosmelk

Rode splitlinzen

Pompoenpitten

Verse koriander f

Limoen

Naanbrood

Spinazie f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Grote koekenpan met deksel, koekenpan, rasp, 2x kleine kom en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de Indiase dahl met zoete aardappel.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven op 200 graden en bereid
de bouillon. Snipper de ui en rasp de gember
(eventueel met schil) fijn. Schil de zoete
aardappel en snijd in blokjes van 1,5 cm.
tTIP: Wist je dat dit gerecht bijna 2/3 van
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan
voedingsvezels bevat? De voornaamste bron
zijn de linzen, gevolgd door de groenten en
zoete aardappel.

SMAAKMAKERS FRUITEN
Verhit de zonnebloemolie in een grote
koekenpan met deksel op middelhoog vuur.
Fruit de ui 3 – 4 minuten. Voeg de gember,
het kerriepoeder en de tomatenpuree toe.
Roer goed en bak nog 2 minuten. Roer de
kokosmelk los of schud het pakje flink, zodat
er geen klontjes meer zijn. Voeg de kokosmelk
en de bouillon toe aan de pan en breng aan
de kook.

DAHL KOKEN
Voeg de zoete aardappel en de rode
linzen toe, breng op smaak met peper en zout
en kook de dahl, afgedekt, 18 – 20 minuten,
of tot de linzen en de aardappel zacht zijn.
Voeg eventueel meer water toe als de dahl te
droog wordt.

Ui (st)
Verse gember (cm)
Zoete aardappel (g)
Kerriepoeder (tl) 9) 10)
Tomatenpuree (kuipje)
Kokosmelk (ml) 26)
Rode splitlinzen (g)
Pompoenpitten
(g) 19) 22) 25)
Verse koriander
(g) f
Limoen (st)
Naanbrood
(st) 1) 6) 7) 25)
Spinazie (g) f

10

20

30

40

50

60

3

6

10

13

16

20

1/2

1

11/2

2

21/2

3

1/2

1

11/2

2

21/2

3

100 200 300 400 500 600

Zelf toevoegen
250 500 750 1000 1250 1500
Groentebouillon (ml)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zonnebloemolie (el)
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (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)

SALSA MAKEN
Bak ondertussen de pompoenpitten
in een koekenpan zonder boter of olie tot ze
beginnen te poffen. Hak de koriander fijn,
rasp de schil van de limoen en pers de limoen
uit. Meng in een kleine kom de helft van de
koriander, de limoenrasp, 2 tl limoensap
per persoon, de gepofte pompoenpitten en
de extra vierge olijfolie. Breng op smaak met
peper en zout.

1/2 1 11/2 2 21/2 3
11/2 3 41/2 6 71/2 9
75 150 225 300 375 450
11/2 3 41/2 6 71/2 9
1/2 1 11/2 2 21/2 3
125 250 375 500 625 750
35 75 100 140 175 215

NAANBROOD BAKKEN
Mix de overige koriander in een kleine
kom met de olijfolie en breng op smaak
met peper en zout. Leg het naanbrood op
een bakplaat met bakpapier en besmeer
met de korianderolie. Bak het naanbrood
5 – 7 minuten in de voorverwarmde oven. Laat
even afkoelen en snijd door de helft.

SERVEREN
Roer, wanneer de linzen gaar zijn, de
spinazie door de dahl en laat slinken. Proef
de dahl en breng op smaak met zout, peper en
het overige limoensap naar smaak. Verdeel de
dahl over de kommen, garneer met de salsa
en serveer met het naanbrood.

tTIP: Je krijgt meer naanbrood dan
aangegeven in het recept. Ben jij een grote eter
of let jij niet op je calorie-inname? Serveer de
dahl dan met 1 naanbrood per persoon.

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan
de helft van de dagelijkse aanbeveling aan
voedingsvezels bevat? Dit komt voornamelijk
door de rode splitlinzen.

PER PORTIE

PER 100 g

3774 / 902
51
24,4
79
17,0
19
26
3,3

472 / 113
6
3,0
10
2,1
2
3
0,4

ALLERGENEN
1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose 9) Selderij 10) Mosterd
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
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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MILDE VISCURRY
Gevuld met rijstnoedels en broccoli

8 Totaal: 35-40 min. g Glutenvrij
* Gemakkelijk
L Caloriefocus
§ Eet binnen 3 dagen

Noedels zijn er in allerlei soorten en maten. Vanavond kook je met glasnoedels – deze worden
gemaakt van mungbonen en zijn populair in salades en soepen, maar ook als vulling van
loempia's. Glasnoedels hebben van zichzelf weinig smaak, maar nemen de smaken van een
gerecht goed op.

Knoflookteen

Broccoli f

Vadouvan

Groene currypasta f

Koolvishaasje f

Kokosmelk

Brede rijstnoedels

Limoen

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN

1 – 6 PERSONEN

Grote hapjespan met deksel en keukenpapier.

INGREDIËNTEN

Laten we beginnen met het koken van de milde viscurry.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)
200 400 600 800 1000 1200
Broccoli (g) f
1
2
3
4
5
6
Vadouvan (tl) 10)
Groene currypasta (g)
25 50 75 100 125 150
7) 19) 22) f
2
3
4
5
6
Koolvishaasje (st) 4) f 1
75 150 225 300 375 450
Kokosmelk (ml) 26)
50 100 150 200 250 300
Brede rijstnoedels (g)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Limoen (st)

SNIJDEN
Bereid de bouillon. Pers de knoflook of
snijd fijn. Snijd de bloem van de broccoli in
zeer kleine roosjes en de steel in kleine blokjes.

CURRYBASIS MAKEN
Verhit de zonnebloemolie in een grote
hapjespan op middelmatig vuur. Voeg de
knoflook, 1 tl vadouvan per persoon en
de currypasta toe. Bak 2 – 3 minuten. Dep
ondertussen het koolvishaasje droog met
keukenpapier en snijd in gelijke stukken van
circa 2 bij 2 cm.

KOOLVISHAASJES BAKKEN
Voeg de koolvis toe aan de hapjespan en
bak 2 minuten per kant. Schep uit de pan en
bewaar apart.

Visbouillon (ml)
Suiker (tl)
Zonnebloemolie (el)
Peper & zout

Zelf toevoegen
250 500 750 1000 1250 1500
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1
2
3
4
5
6
naar smaak

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

2625 / 628
32
14,8
53
6,1
9
29
3,1

351 / 84
4
2,0
7
0,8
1
4
0,4

ALLERGENEN
4) Vis 7) Melk/lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 26) Sulfiet

CURRY MAKEN
Voeg de bouillon, kokosmelk, suiker
en broccoli toe aan de hapjespan en laat,
afgedekt, 5 minuten stoven. De broccoli hoeft
nog niet gaar te zijn.

RIJSTNOEDELS KOKENt
Haal het deksel van de pan en voeg
de rijstnoedels toe. Kook, onafgedekt,
4 – 6 minuten en breng op smaak met peper en
zout. Snijd ondertussen de limoen in parten.
Schep de vis vlak voor serveren terug in de
curry en verwarm nog 1 minuut.

SERVEREN
Verdeel de curry over de borden. Knijp
het limoenpartje erover uit en serveer het
andere partje aan tafel.

tTIP: Let op: de glasnoedels nemen veel
vocht op. Je gebruikt daarom niet alle noedels.
Wil je meer noedels gebruiken? Kook ze dan in
een aparte pan met ruim water en voeg ze bij
stap 5 toe.

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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Kipspiezen met geurige kokosrijst

Met satéstokjes van citroengras en zelfgemaakte seroendeng

Kokosmelk

Basmatirijst

Komkommer f

Gele peen f

Limoen

Vers citroengras f

Kipgehakt met
Indonesische kruidenf

Vliespinda's

Kokosrasp

Garam masala

Verse koriander f

5 Totaal: 25 min. b Family
- Supersimpel
r Quick & Easy
§ Eet binnen 3 dagen g Glutenvrij
d Lactosevrij

Seroendeng is een typisch Indonesisch bijgerecht met kokos, pinda's en specerijen, zoals
komijn en koriander. In de Indonesische keuken wordt het vaak over de rijst gestrooid om het op
smaak te brengen. De kipspiezen krijgen een lekkere smaak door de sereh, oftewel citroengras.
Zodra je het blad kneust en ruikt, merk je meteen waarom het citroengras heet.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Kom, kaasschaaf of dunschiller, koekenpan, koekenpan met deksel en pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kipspiezen met geurige kokosrijst.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

KOKOSRIJST MAKEN
Kook de kokosmelk met 175 ml water per
persoon in een pan met deksel voor de rijst.
Voeg de rijst toe en kook, afgedekt,
10 – 12 minuten. Giet daarna af als dat nodig is
en laat zonder deksel uitstomen.

ZOETZUUR MAKEN
Schaaf ondertussen met een kaasschaaf
of dunschiller de komkommer en gele peen
in de lengte in linten. Pers het sap uit de helft
van de limoen en snijd de overige limoen in
parten. Meng in een kom met de wittewijn- of
rijstazijn met 1/2 tl limoensap en 1/2 tl suiker per
persoon. Voeg de linten toe aan de kom en laat
het zoetzuur intrekken. Schep af en toe om.

SPIEZEN MAKEN
Halveer het citroengras in de lengte.
Verdeel het kipgehakt in 2 delen per persoon
en kneed het gehakt om de bovenste helft van
de citroengrasstengel, als een saté.

75 150 225
Kokosmelk (ml) 26)
85 170 250
Basmatirijst (g)
1/2 1 11/2
Komkommer (st) f
1/2 1 11/2
Gele peen (st) f
1/2 1 11/2
Limoen (st)
2
3
Vers citroengras (st) f 1
Kipgehakt met
Indonesische
110 220 330
kruiden(g) f
Vliespinda's (g) 5) 22)
20 40 60
25)
Kokosrasp (g) 19) 22)
10 20 30
25)
1/2 1 11/2
Garam masala (tl)
Verse koriander (g) f 21/2 5 71/2

300
335
2
2
2
4

375 450
420 505
21/2 3
21/2 3
21/2 3
5
6

440 550 660
80 100 120
40

50

60

2 21/2 3
10 121/2 15

Zelf toevoegen
Wittewijn- of rijstazijn
1/2 1 11/2 2 21/2
(el)
1/2 1 11/2 2 21/2
Suiker (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2
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

3943 / 943
49
23,3
86
13,1
9
37
0,8

659 / 158
8
3,9
14
2,2
1
6
0,1

ALLERGENEN

SEROENDENG MAKEN
Verhit een koekenpan zonder boter of olie
op middelhoog vuur. Voeg de vliespinda's,
de kokosrasp en de garam masala toe en
bak 5 – 6 minuten, of totdat de kokosrasp
goudbruin is. Haal uit de pan en bewaar apart.

KIPSPIEZEN BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een
koekenpan met deksel op middelhoog
vuur en bak de kipspiezen in 6 – 8 minuten
rondom bruin. Verlaag het vuur, dek af en
laat nog 8 – 10 garen. Snijd ondertussen de
koriander fijn.
tTIP: Let op dat je het citroengras niet opeet,
dat is niet zo lekker.

SERVEREN
Serveer de kipspiezent met de
kokosrijst en de zoetzure linten. Garneer met
de seroendeng, koriander en limoenpartjes.
LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik
dan de helft van de pinda's en kook 65 g rijst
met dezelfde hoeveelheid water, maar de
helft van de kokosmelk. Van de overige rijst
en kokosmelk kun je een ontbijt maken door
het 10 – 12 minuten te koken met banaan,
havermout en 2 el water.

5) Pinda's
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
Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).
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3
3
3

Orzo met mini-romatomaten uit de oven

Met courgette, gruyère en citroen

6 Totaal: 25-30 min. b Family
* Gemakkelijk
v Veggie
% Eet binnen 5 dagen

Orzo is het Italiaanse woord voor gerst, maar wordt eigenlijk gemaakt van griesmeel van harde
tarwe. Griesmeel wordt onder andere gebruikt om pudding mee te maken, maar van deze
variant – semolina – wordt bijvoorbeeld ook couscous gemaakt. Je brengt de orzo op smaak
met oregano en Zwitserse gruyère. Deze zoete, lichtpittige kaas geeft het gerecht een subtiele,
nootachtige smaak.

Mini-romatomaten f

Sjalot

Knoflookteen

Courgette f

Citroen

Orzo

Gedroogde oregano

Gruyère, geraspt f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, fijne rasp, pan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met mini-romatomaten uit de oven.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

TOMAATJES ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 220 graden
en bereid de bouillon. Meng de miniromatomaten in een ovenschaal met de
zwarte balsamicoazijn, de helft van de olijfolie,
peper en zout. Bak 15 – 20 minuten in de oven.

SNIJDEN, RASPEN, PERSEN
Snipper ondertussen de sjalot en pers
de knoflook of snijd fijn. Snijd de courgette
in kleine blokjes. Rasp de schil van de citroen
met een fijne rasp en pers de citroen uit.

ORZO KOKEN
Verhit de roomboter in een pan met
deksel op middellaag vuur en fruit de sjalot,
½ tl citroenrasp per persoon en de helft van
de knoflook 2 minuten. Voeg de orzo en de
gedroogde oregano toe en bak al roerend
1 minuut. Voeg de bouillon toe en kook de
orzo, afgedekt, in 10 – 12 minuten op laag
vuur droog. Schep regelmatig om. Voeg
eventueel extra water toe als de orzo te snel
droog wordt.

Mini-romatomaten
150 300 450 600 750
(g) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Sjalot (st)
1
2
3
4
5
Knoflookteen (st)
1/2 1 11/2 2 21/2
Courgette (st) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Citroen (st)
85 170 250 335 420
Orzo (g) 1)
2
3
4
5
Gedroogde oregano (tl) 1
Gruyère, geraspt
40 75 100 125 175
(g) 7) f
Zelf toevoegen
175 350 550 700 900
Groentebouillon (ml)
Zwarte balsamicoazijn
1
2
3
4
5
(tl)
1
2
3
4
5
Olijfolie (el)
1
2
3
4
5
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout

900
3
6
3
11/2
500
6
200
1100

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

3320 / 794
39
17,4
80
19,2
7
27
2,5

463 / 111
5
2,4
11
2,7
1
4
0,3

ALLERGENEN
1) Gluten 7) Melk/lactose

COURGETTE BAKKEN
Verhit ondertussen de overige olijfolie
in een koekenpan en bak de courgette en de
overige knoflook 6 minuten op middelhoog
vuur. Besprenkel halverwege met 1 tl
citroensap per persoon en breng op smaak
met peper en zout.

ORZO MENGEN
Voeg de courgette en de helft van de
geraspte gruyèret toe aan de orzo en schep
goed om.

tTIP: Gruyère heeft een vrij uitgesproken
smaak waar niet iedereen van houdt. Je kunt
de kaas eventueel vervangen voor belegen
kaas.

SERVEREN
Verdeel de orzo over de borden en
garneer met de overige gruyère. Verdeel de
mini-romatrostomaten over het gerecht.
Serveer met het overgebleven citroensap
zodat je dit naar smaak kunt toevoegen.
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).

WEEK 16 | 2019

6
6
6

Peruaanse aardappelsoep met feta
Met courgette, cashewnoten en komijn

Knoflookteen

Ui

Zoete aardappel

Kruimige aardappelen

Courgette f

Gemalen komijnzaad

Paprikapoeder

Verse koriander f

Feta f

Gezouten cashewnoten

Bruine ciabatta

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

Deze maaltijdsoep is geïnspireerd op locro de papa uit Peru. Deze aardappelsoep vind je niet
alleen bij Peruaanse gezinnen op tafel, het is een favoriet in heel Zuid-Amerika. Vandaag maak
je een vegetarische variant met komijn en toppings als cashewnoten en feta.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, koekenpan en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de Peruaanse aardappelsoep met feta.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

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

GARNERING SNIJDEN
Snijd ondertussen de verse koriander
grof en snijd de feta in blokjes. Hak de
gezouten cashewnoten grof. Bak de bruine
ciabatta 6 – 8 minuten in de oven.

1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ui (st)
100 200 300 400 500 600
Zoete aardappel (g)
Kruimige aardappelen
125 250 375 500 625 750
(g)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (st) f
Gemalen komijnzaad
1
2
3
4
5
6
(tl)
1
2
3
4
5
6
Paprikapoeder (tl)
21/2 5 71/2 10 121/2 15
Verse koriander (g) f
50 100 150 200 250 300
Feta (g) 7) f
Gezouten cashewnoten
10 20 30 40 50 60
(g) 5) 8) 25)
Bruine ciabatta (st)
1
2
3
4
5
6
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27)
Zelf toevoegen
350 700 1050 1400 1750 2100
Groentebouillon (ml)
1
2
3
4
5
6
Olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn
1
2
3
4
5
6
(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

3266 / 781
32
10,4
95
22,1
12
21
6,3

341 / 81
3
1,1
10
2,3
1
2
0,7

ALLERGENEN

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

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

SERVEREN
Verdeel de soep over diepe borden en
garneer met de feta, de cashewnoten, de
gebakken courgette en de koriander. Serveer
met de ciabatta.

1) Gluten 5) Pinda's 6) Soja 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 25) Sesam
27) Lupine

LTIP: Let jij op je zout-inname? Bereid dan
de bouillon met 1/3 bouillonblokje.
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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Bulgur-linzensalade met geitenkaas
Romig en fris met avocado en citroen

Groene linzen

Bulgur

Rode ui

Amandelschaafsel

Avocado

Tomaat f

Little gem f

Citroen

Verse geitenkaas f

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

In deze bulgur-linzensalade combineer je de zachte smaak van avocado met de unieke smaak
van geitenkaas. Little gem is een stevige slasoort, waardoor de bladeren weerstand kunnen
bieden tegen de warmte van de bulgur en linzen, en niet slinkt. De geroosterde amandelen
zorgen voor een lekkere twist.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, 2x koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de bulgur-linzensalade met geitenkaas.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

LINZEN EN BULGUR KOKEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel.
Weeg 30 gram linzen per persoon af en kook,
afgedekt, in 25 – 30 minuten in de bouillon
gaar op middellaag vuur. Voeg na 10 minuten
de aangegeven hoeveelheid bulgur toe.
Giet daarna af als dat nodig is en laat zonder
deksel uitstomen.

UI KARAMELLISEREN
Snijd ondertussen de rode ui in fijne
halve ringen. Verhit de roomboter in een
koekenpan en bak de ui 4 – 5 minuten. Voeg
1/2 tl zwarte balsamicoazijn per persoon en de
suiker toe en bak nog 2 – 3 minuten. Verhit een
andere koekenpan, zonder olie, op hoog vuur
en rooster de amandelen tot ze goudbruin
kleuren. Haal uit de pan en bewaar apart.

AVOCADO SNIJDEN
Snijd de avocado tR doormidden,
verwijder de pit en schil, en snijd het
vruchtvlees in blokjes.

Groene linzen (g)
Bulgur (g) 1)
Rode ui (st)
Amandelschaafsel (g)
8) 19) 25)
Avocado (st)
Tomaat (st) f
Little gem (krop) f
Citroen (st)
Verse geitenkaas
(g) 7) f

30
45
1/2

60 90 120 150 180
85 130 170 215 255
1 11/2 2 21/2 3

10

20

30

40

50

1/2
1
1
1/4

1 11/2
2
3
2
3
1/2 3/4

2
4
4
1

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

50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
450 900 1350 1800 2250 2700
Groentebouillon (ml)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el)
Zwarte balsamicoazijn
11/2 3 41/2 6 71/2 9
(tl)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Suiker (el)
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

3594 / 859
52
15,6
61
15,0
19
27
2,4

530 / 127
8
2,3
9
2,2
3
4
0,4

ALLERGENEN

SALADE MAKEN
Snijd de tomaat in blokjes en de little
gem fijn. Meng in een saladekom. Snijd de
citroen in parten. Verkruimel de geitenkaas.

OP SMAAK BRENGEN
Voeg de bulgur en de linzen, de helft van
de avocado en de helft van de geitenkaas toe
aan de saladekom. Meng er de extra vierge
olijfolie en de overige zwarte balsamicoazijn
door en breng op smaak met peper en zout.
RWEETJE: Wist je dat een avocado sneller
rijpt als je hem naast een appel of banaan legt?

60

SERVEREN
Verdeel de salade over de borden.
Verdeel de rode ui en de geschaafde
amandelen erover en garneer met de overige
geitenkaas, citroenparten en de avocado.

tTIP: Wist je dat avocado naast gezonde
vetten ook veel kalium en vitamine E bevat?
Kalium is belangrijk voor een gezonde
bloeddruk en vitamine E voor een sterke
weerstand.

1) Gluten 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
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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Verse conchiglie met tomatensaus en spekjes
Met spinazie, rozemarijn en geraspte belegen kaas

Knoflookteen

Rode cherrytomaten f

Spinazie f

Vers basilicum f

Spekblokjes f

Gedroogde rozemarijn

Passata

Verse conchiglie f

Basilicumcrème f Belegen kaas, geraspt
f

7 Totaal: 30-35 min. L Caloriefocus
* Gemakkelijk
% Eet binnen 5 dagen

Komt dit gerecht je bekend voor? We hebben het recept in een nieuws jasje gestopt en deze keer
gekozen voor verse conchiglie in plaats van gnocchi. Deze schelpvormige pasta vult zich vanzelf
met de tomatensaus, die je vandaag zelf maakt van passata en cherrytomaten. De spekblokjes
en geraspte kaas zorgen samen voor een extra smaakvol eindresultaat!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de verse conchiglie met tomatensaus en spekjes.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

GROENTEN SNIJDEN
Pers of snijd de knoflook fijn en halveer de
cherrytomaten. Scheur of snijd de spinazie
klein. Scheur het basilicum in reepjes.

SPEKJES BAKKEN
Verhit een hapjespan op middelhoog vuur
en bak de spekblokjes, zonder boter of olie,
4 – 6 minuten.

SAUS MAKEN
Voeg de knoflook en de rozemarijn
toe aan de spekblokjes. Voeg de passata,
de cherrytomaten, de rodewijnazijn en de
suiker toe aan de hapjespan en laat, afgedekt,
10 minuten zachtjes koken op middellaag
vuur, of tot de saus wat is ingedikt.

1
2
3
Knoflookteen (st)
Rode cherrytomaten
60 125 180
(g) f
50 100 150
Spinazie (g) f
21/2 5 71/2
Vers basilicum (g) f
25 50 75
Spekblokjes (g) f
Gedroogde rozemarijn
1/2 1 11/2
(tl)
100 200 300
Passata (g)
Verse conchiglie
125 250 375
(g) 1) 3)f
Basilicumcrème
1/2 1 11/2
(kuipje) 7) f
Belegen kaas, geraspt
12 25 37
(g) f
Rodewijnazijn (tl)
Suiker (tl)
Peper & zout

4

5

6

250 305 375
200 250 300
10 121/2 15
100 125 150
2

21/2

3

400 500 600
500 625 750
2

21/2

3

50

62

75

Zelf toevoegen
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
naar smaak

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

2621 / 627
21
8,0
80
9,2
6
24
1,7

667 / 159
5
2,0
20
2,3
1
6
0,4

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose

CONCHIGLIE KOKEN
Breng ondertussen ruim water aan de
kook in een pan met deksel en kook de verse
conchiglie, afgedekt, 4 – 6 minuten, of tot de
conchiglie gaar is. Giet af en laat uitstomen.
Meng de conchiglie met de basilicumcrème
en schep goed om.

SPINAZIE TOEVOEGEN
Voeg de spinazie toe aan de saus in de
hapjespan en verhit nog 2 minuten, of totdat
de spinazie is geslonken. Roer er de helft van
de belegen kaas erdoor en breng op smaak
met peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de conchiglie over de borden.
Schep er de tomatensaus op en bestrooi
met de overige geraspte kaas en het
verse basilicum.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik
dan 100 g verse conchiglie per persoon. De
overige conchiglie kun je bijvoorbeeld de
volgende dag in een soep of salade verwerken.
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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Nasi goreng met spiegelei
Met komkommer, limoen, pinda's en koriander

Komkommerf

Zilvervliesrijst

Groentemix f

Limoen

Bosui f

Verse koriander f

Gemalen koriander

Gemalen kurkuma

Vrije-uitloopei f

Sojasaus

Gezouten pinda's

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

Quick & Easy

Reis met ons naar Indonesië, waar nasi goreng een echte specialiteit is. Het betekent letterlijk
gebakken (goreng) rijst (nasi). De vele Aziatische ingrediënten zoals sojasaus, sambal en limoen
geven dit gerecht een zoetzure, iets pittige smaak. Je serveert de nasi met een gebakken ei en
verse koriander.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, wok, kom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de nasi goreng met spiegelei.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P

1 RIJST KOKEN

2 SNIJDEN, HAKKEN, BAKKEN

• Snijd de komkommer in dunne plakjes en meng in een
kom met de wittewijnazijn en de suiker. Zet tot gebruik in
de koelkast.

• Snijd de limoen in parten en snijd de bosui in dunne ringen.
Hak de verse koriander grof.

• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel voor
de rijst.

• Weeg de rijst af. Kook de rijst, afgedekt, 8 - 10 minuten. Giet
daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

• Verhit de zonnebloemolie in een wok op middelhoog vuur.
Voeg de groentemix toe en bak 6 – 8 minuten. Breng op
smaak met peper en zout en schep regelmatig om.

• Voeg de gemalen koriander, kurkuma en de helft van de
bosui en verse koriander toe en bak nog 2 – 3 minuten.

2P

3P

4P

5P

6P

1/2
1
11/2
2
21/2
3
Komkommer (st) f
70 140 210 280 350 420
Zilvervliesrijst (g)
200 400 600 800 1000 1200
Groentemix (g) 23) f
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Limoen (st)
1
2
3
4
5
6
Bosui (st) f
21/2
5
71/2 10 121/2 15
Verse koriander (g) f
1
2
3
4
5
6
Gemalen koriander (tl)
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Gemalen kurkuma (tl)
2
4
6
8
10
12
Vrije-uitloopei (st) 3) f
10 20 30 40 50
60
Sojasaus (ml) 1) 6)
10 20 30 40 50
60
Gezouten pinda's (g) 5) 22) 25)
Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
6
Wittewijnazijn (el)
1
2
3
4
5
6
Suiker (tl)
1
2
3
4
5
6
Zonnebloemolie (el)
1
2
3
4
5
6
Olijfolie (el)
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Ketjap(el)
1
2
3
4
5
6
Sambal (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

3512 / 840
44
7,7
78
21,1
11
27
3,0

538 / 129
7
1,2
12
3,2
2
4
0,5

ALLERGENEN

3 EIEREN BAKKEN

4 SERVEREN

• Voeg de rijst toe aan de groenten en schep om.

• Garneer met de limoen, de overige koriander en bosui en
de pinda's.

• Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak 2 spiegeleieren
per persoon. Bestrooi met peper en zout.
• Voeg de ketjap, de sambal en sojasaus naar smaak toe en
roerbak 2 – 3 minuten t.

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

• Leg de spiegeleieren op de nasi goreng. Serveer de zoetzure
komkommer ernaast.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons gerust of neem contact
op via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh

tTIP: Proef goed en voeg naar smaak meer sambal, ketjap,
sojasaus, kurkuma of gemalen koriander toe. Zo maak je de
nasi goreng precies zoals jij hem het lekkerste vindt!

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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Snelle linguine met kipgehakt
Met prei en tomaatjes in rode pesto-saus

Linguine

Prei f

Rode cherrytomaten f

Kipgehakt met
Italiaanse kruidenf

Vers basilicum f

Spinazie f

Rode pesto f

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

Quick & Easy

Elke pastasoort komt uit een andere regio in Italië – zo komt linguine oorspronkelijk uit Genua
en wordt het daar 'trenette' genoemd. Deze pasta is breder dan spaghetti en lijkt qua vorm
meer op fettuccine. Volgens de Italianen past elke pastasoort bij een bepaalde saus en leent
deze pasta zich perfect voor een lichte saus gemaakt met pesto.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan en hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de snelle linguine met kipgehakt.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P

1 GROENTEN SNIJDEN

• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel en
kook de linguine, afgedekt, 12 - 14 minuten. Giet af, bewaar
een klein beetje kookvocht en laat zonder deksel uitstomen.
• Snijd ondertussen de prei in dunne halve ringen en halveer
de cherrytomaten.

2 PREI BAKKEN

• Verhit de roomboter in een hapjespan met deksel op hoog
vuur, voeg de prei en peper en zout toe en bak 2 minuten.
• Voeg de cherrytomaten toe, dek de pan af, zet het vuur
middelmatig en bak nog 3 minuten.

5P

6P

90 180 270 360 450
Linguine (g) 1) 17) 20)
1/2
1
11/2
2
21/2
Prei (st) f
125 250 375 500 625
Rode cherrytomaten (g) f
Kipgehakt met Italiaanse kruiden
100 200 300 400 500
(g) f
21/2
5
71/2 10 121/2
Vers basilicum (g) f
50 100 150 200 250
Spinazie (g) f
40 80 120 160 200
Rode pesto (g) 7) 8) f
Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
Roomboter (el)
1/2
1
11/2
2
21/2
Olijfolie (el)
naar smaak
Peper & zout

2P

3P

4P

540
3
750
600
15
300
240
6
3

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

4004 / 957
54
14,4
78
14,0
9
35
0,9

758 / 181
10
2,7
15
2,7
2
7
0,2

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik dan de helft van
de roomboter en de helft van de rode pesto.

3 KIPGEHAKT BAKKEN

• Verhit ondertussen de olijfolie in een koekenpan op
middelhoog vuur. Voeg het kipgehakt toe en bak het
gehakt in 3 minuten los.

• Snijd het basilicum fijn.
• Voeg de spinazie, linguine, rode pesto, een scheutje
kookvocht en het kipgehakt met bakvet toe aan de prei
en tomaten.

4 SERVEREN

• Verdeel de linguine over de borden.
• Garneer met het basilicum.
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).

• Schep 1 minuut goed om, tot de spinazie geslonken is.
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VARKENSHAAS MET ROMIGE PADDENSTOELENSAUS
MET ORECCHIETTE EN RUCOLA

9 40 - 45 min
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 5 dagen

Zelf een saus maken? Daar draai jij je hand niet voor om! Na het bakken van de varkenshaas voeg je
mosterd, honing en knoflook aan de pan toe en voilà: je hebt de basis voor een smaakvolle saus, die
je afmaakt met paddenstoelen en romige crème fraîche. De varkenshaas bak je verder in de oven: zo
wordt hij gelijkmatiger gaar, zonder uitdrogingsgevaar.

Sjalot

Knoflookteen

Gemengde
paddenstoelenf

Varkenshaas f

Gedroogde rozemarijn

Orecchiette

Crème fraîche f

Rucola f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Grote koekenpan, ovenschaal, aluminiumfolie, keukenpapier en pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaas met romige paddenstoelensaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Snipper de sjalot en pers de knoflook of snijd
fijn. Veeg de paddenstoelen schoon met
keukenpapier en snijd de beukenzwammetjes
los. Snijd grote paddenstoelen in vieren en
laat kleine paddenstoelen heel. Bestrooi de
varkenshaas met flink wat peper en zout.

VARKENSHAAS BAKKEN
Verhit de olijfolie in een grote koekenpan
op middelhoog vuur. Bak de varkenshaas in
de hete olie in 4 minuten rondom bruin. Haal
de pan van het vuur, voeg de mosterd, honing,
gedroogde rozemarijn, knoflook en de helft
van de roomboter toe en meng goed. Leg de
varkenshaas inclusief saus in een ovenschaal
en bak 10 – 11 minuten in de oven. Haal uit de
oven en laat rusten onder aluminiumfolie t.
Bewaar de saus voor stap 5.

ORECCHIETTE KOKEN
Kook ondertussen de orecchiette in de
pan met deksel, afgedekt, 12 –14 minuten. Giet
daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P
1/2 1 11/2 2 21/2
Sjalot (st)
1
2
3
4
5
Knoflookteen (st)
Gemengde
150 300 450 600 750
paddenstoelen (g) f
1
2
3
4
5
Varkenshaas (st) f
Gedroogde rozemarijn 1/2 1 11/2 2 21/2
(tl)
Orecchiette
90 180 270 360 450
(g) 1) 17) 20)
Crème fraîche (g) 7) f 25 50 75 100 125
20 40 60 80 100
Rucola (g) 23) f
Zelf toevoegen
1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)
1/2 1 11/2 2 21/2
Mosterd (tl)
11/2 3 41/2 6 71/2
Honing (tl)
1
2
3
4
5
Roomboter (el)
Zwarte balsamicoazijn 3/4 11/2 21/4 3 33/4
(el)
Groentebouillonblokje 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8
(st)
naar smaak
Peper & zout

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

PASTA MENGEN
Verkruimel 1/8 bouillonblokje per persoon
boven de koekenpan met paddenstoelen en
voeg de crème fraîche, 2 el water per persoon,
de mosterdsaus uit de ovenschaal en peper
en zout toe. Laat 1 minuut zachtjes koken.
Voeg de orecchiette toe, schep goed om en
verhit nog 1 minuut. Snijd de varkenshaas
in plakken.

900
6
3
540
150
120
3
3
9
6
41/2
3/4

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

PADDENSTOELEN BAKKEN
Veeg ondertussen dezelfde koekenpan
schoon met keukenpapier. Verhit de overige
roomboter op middelhoog vuur en fruit
de sjalot 2 minuten. Zet het vuur hoog,
voeg de paddenstoelen toe en roerbak
nog 4 – 5 minuten. Schenk de zwarte
balsamicoazijn in de pan, zet het vuur
middellaag en verhit totdat al het vocht
verdampt is.

6P
3
6

SERVEREN
Maak op de borden een bedje van de
rucola en verdeel de orecchiette erover.
Leg de plakken varkenshaas op de pasta en
bestrooi met nog wat peper en zout.

PER PORTIE

PER 100 G

3425 / 819
34
15,7
81
14,3
7
42
0,8

701 / 168
7
3,2
17
2,9
1
9
0,2

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

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

tTIP: Schrik niet als de varkenshaas nog wat
roze is vanbinnen. Je mag varkenshaas licht
rosé eten.

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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PASTEI MET CHAMPIGNON-KIPPENRAGOUT
MET OVENFRIET EN EEN FRISSE SALADE

9
* Gemakkelijk
% Eet binnen 5 dagen
45 min

Vandaag zet je een Vlaamse klassieker op tafel: een koninginnehapje. Misschien ken je het ook wel
als vol-au-vent of een videe. Het is een pasteitje dat vaak wordt gevuld met een combinatie van
kippenragout, gehaktballetjes en paddenstoelen. De klassieke bereiding van ragout is tijdrovend,
maar deze variant is een stuk simpeler en sneller klaar.

Vastkokende
aardappelen

Kipfilethaasje f

Peultjes f

Champignons f

Verse krulpeterselie f

Handsinaasappel

Tuinkers f

Citroen

Half-om-half gehakt f

Veldsla f

Kookroom f

Bladerdeegbakje f

Mayonaise f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, steelpan, garde, grote pan, 2x bakplaat met bakpapier en kom.
Laten we beginnen met het koken van de pastei met champignon-kippenragout.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

OVENFRIETEN MAKEN
Bereid de bouillon in een pan met
deksel voor de kip. Breng ruim water aan
de kook in een steelpan voor de peultjes.
Verwarm de oven voor op 210 graden.
Schil de aardappelen of was ze grondig en
snijd er frieten van 1/2 – 1 cm dik van. Meng
ze op een bakplaat met bakpapier met de
olijfolie en breng op smaak met peper en
zout. Bak 30 – 40 minuten in de oven. Schep
halverwege om.

KIPFILETS EN PEULTJES KOKEN
Kook ondertussen het kipfilethaasje
10 minuten, afgedekt, in de bouillon en
kook de peultjes in 4 – 6 minuten beetgaar.
Spoel de peultjes daarna af onder koud
water en bewaar apart. Snijd ondertussen de
champignons in kwarten en hak de peterselie
grof. Pel de sinaasappel en snijd in blokjes,
knip de tuinkers los en pers de citroen uit.
Schep de kip uit de bouillon en bewaar 200 ml
bouillon per persoon. Snijd de kip in reepjes.

BALLETJES BEREIDEN
Meng het gehakt in een kom met de helft
van de peterselie en breng op smaak met
peper en zout. Draai 3 balletjes per persoon
van het gehakt. Verhit 1/2 el boter per persoon
in een koekenpan op middelhoog vuur en bak
de balletjes in 2 – 3 minuten rondom bruin.
Voeg de champignons toe en bak nog 4 – 6
minuten.

Vastkokende
aardappelen (g)
Kipfilethaasje (st) f
Peultjes (g) f
Champignons (g) f
Verse krulpeterselie
(g) f
Handsinaasappel (st)
Tuinkers (bakje) 15) 23)
24) f
Citroen (st)
Half-om-half gehakt
(g) f

200 400 600 800 1000 1200

Veldsla (g) 23) f

20

1
2
3
4
5
6
50 100 150 200 250 300
125 250 375 500 625 750
21/2

5

71/2 10 121/2 15

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

50 100 150 200 250 300
40

60

80 100 120

50 100 150 200 250 300
Kookroom (ml) 7) f
Bladerdeegbakje
1
2
3
4
5
6
(st) 1) 7) 13) f
Mayonaise
20 40 60 80 100 120
(g) 3) 10) 19) 22) f
Zelf toevoegen
250 500 750 1000 1250 1500
Kippenbouillon (ml)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)
1
2
3
4
5
6
Roomboter (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bloem (el)
Extra vierge olijfolie (el) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
1
2
3
4
5
6
Wittewijnazijn (tl)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

SAUS MAKEN
Smelt de rest van de boter in een grote
pan. Voeg de bloem toe en roer droog met een
garde. Schenk de achtergehouden bouillon er
geleidelijk bij en laat al roerend indikken tot
een gladde saus. Breng op smaak met peper
en zout. Meng ondertussen de extra vierge
olijfolie, wittewijnazijn, peultjes en stukjes
sinaasappel door de veldsla en breng op
smaak met peper en zout.

RAGOUT MAKEN
Voeg de kip, gehaktballetjes en
champignons en 50 ml kookroom per
persoon toe aan de saus en laat nog
5 – 10 minuten sudderen, of tot de saus de
gewenste dikte heeft. Zet ondertussen de
bladerdeegbakjes op een bakplaat met
bakpapier en verwarm ze 5 – 7 minuten in de
oven. Roer vlak voor serveren 1/2 el citroensap
per persoon door de saus.

SERVEREN
Verdeel de bladerdeeggebakjes over
de borden en vul ze met de ragout. Serveer
samen met de frieten, de mayonaise en de
salade. Garneer de pastei met de tuinkers en
overige peterselie.

PER PORTIE

Energie (kJ/kcal)
4994 / 1194
Vetten (g)
73
Waarvan verzadigd (g)
30,7
Koolhydraten (g)
76
Waarvan suikers (g)
10,8
Vezels (g)
10
Eiwit (g)
50
Zout (g)
3,5

PER 100 G

473 / 113
7
2,9
7
1,0
1
5
0,3

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 10) Mosterd 13) Lupine
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 22) Noten
23) Selderij 24) Mosterd
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-ONTBIJTBOX-

GOEDEMORGEN!

1x

ONTBIJT 1-

CIABATTA MET ROEREI
Met paprika en rucolacress

1
2
3

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

CIABATTA MET
ROEREI

Met paprika en rucolacress

BULGAARSE
YOGHURT

Vrije-uitloopei (st) 3) f

4

8

Halfvolle melk (ml) 7) f

50

100

Rode paprika (st) f
Bruine ciabatta
(st) 1) 6) 7) 17) 22) 25) 27)

1

2

2

4

Rucolacress (el) 10) f

2

4

Roomboter (el)

½

1

Peper & zout

Naar smaak

fin de koelkast bewaren

SPELTWAFELS

BENODIGDHEDEN
Kom en koekenpan

Met kalkoenfilet en
hüttenkäse

VOEDINGSWAARDEN

1
2
3
4
5

Verwarm de oven voor op 200 graden.

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

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

PER PORTIE

PER 100 G

1456 / 348
14
4
36
6,0
5
18
1,2

518 / 124
5
1,5
13
2,2
2
6
0,4

ALLERGENEN

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

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

4P

Zelf toevoegen

Met peer en pistachenoten

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

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

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

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 25) Sesam
27) Lupine

2x

ONTBIJT 2-

BULGAARSE YOGHURT

SPELTWAFELS

Met peer en pistachenoten

Met kalkoenfilet en hüttenkäse

1

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

Gedroogde abrikozenstukjes (g) 19) 22)

50

100

2

Bulgaarse yoghurt (ml) 7) f
Pistachenoten (g) 8) 19) 25)

375

750

20

40

Schil de peer, verwijder het klokhuis
en snijd de peer in blokjes. Snijd de
gedroogde abrikozenstukjes klein.

Verdeel de Bulgaarse yoghurt over de
ontbijtkommen. Garneer met de blokjes
peer en de gedroogde abrikozen. Bestrooi
met de pistachenoten.

Peer (st)

2P

4P

1

2

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

1381 / 330
14
6,4
36
29,8
6
12
0,3

445 / 106
5
2,1
12
9,6
2
4
0,1

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

1

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

2

Kalkoenfilet (plakken) f
Pruimtomaat (st) f

Beleg 2 speltwafels per persoon
met hüttenkäse en beleg de andere
speltwafels met kalkoenfilet.

Snijd de pruimtomaat in plakken
en verdeel deze over de hüttenkäse.
Knip de tuinkers af en verdeel deze over
alle speltwafels. Bestrooi naar smaak met
peper en zout.

3

Verdeel de speltwafels over de borden.

2P

4P

6

12

100

200

2

4

1

2

Tuinkers (el) 15) 23) 24) f
Zelf toevoegen

1½

3

Peper & zout

Naar smaak

Oer-speltwafels (st) 1) 20) 21) 25)
Hüttenkäse (g) 7) f

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

669 / 160
3
1,5
18
2,5
3
13
0,7

476 / 114
2
1,1
13
1,8
2
9
0,5

ALLERGENEN
1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20) Soja 21) Melk/lactose
23) Selderij 24) Mosterd 25) Sesam

