OOSTERS GEMARINEERDE ZALMFILET

Zoet en licht pittig met geroosterde broccoli en zilvervliesrijst

Broccoli f

Knoflookteen

Verse gember

Rode peper f

Sojasaus

Zalmfilet met huid f

Zilvervliesrijst

7 Totaal: 35-40 min. b Family
* Gemakkelijk
d Lactosevrij
§ Eet binnen 3 dagen

Met een marinade van sojasaus en gember geef je de zalm vandaag een Aziatische twist.
Marineren is een makkelijke manier om van een stukje vlees of vis een echte smaaksensatie te
maken. Extra fijn: vis hoeft niet heel lang in de marinade te liggen, de smaken trekken er al snel
goed in.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, fijne rasp, 2x kom, bakplaat met bakpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de oosters gemarineerde zalmfilet.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
250 500 750 1000 1250 1500
1
2
3
4
5
6
2
4
6
8 10 12
1/2 1 11/2 2 21/2 3
20 40 60 80 100 120

Broccoli (g) f
Knoflookteen (st)
Verse gember (cm)
Rode peper (st) f
Sojasaus (ml) 1) 6)
Zalmfilet met huid
(st) 4) f
Zilvervliesrijst (g)

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en
breng een bodempje water aan de kook in
een pan met deksel voor de broccoli. Snijd de
bloem van de broccoli in kleine roosjes (als
ze te groot zijn garen ze niet goed) en de steel
in blokjes. Kook de broccoli in 5 – 7 minuten
beetgaar. Giet af.

MARINEREN
Pers ondertussen de knoflook of snijd
fijn. Schil de gember en rasp of snijd fijn.
Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en
snijd de rode peper fijn. Meng in een kom de
rode peper, bruine suiker, sojasaus, gember
en de helft van de olijfolie. Leg de zalm t in
de kom, zet in de koelkast en laat minimaal
10 minuten marineren. Schep af en toe om.

BROCCOLI IN DE OVEN
Meng ondertussen in een andere kom
de overige olijfolie, de knoflook en de
broccoli tt. Breng op smaak met peper
en zout en verdeel de broccoli over een
bakplaat met bakpapier. Bak de broccoli
15 – 20 minuten, of tot hij beetgaar is. Schep
halverwege om. De topjes mogen donker
worden, dit zorgt voor een extra nootachtige
smaak. Let er wel op dat de broccoli
niet verbrandt.

1

2

3

4

5

6

85 170 250 335 420 500
Zelf toevoegen
11/2 3 41/2 6 71/2 9
13/4 31/2 51/4 7 83/4 101/2
naar smaak

Bruine suiker (tl)
Olijfolie (el)
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

3475 / 831
39
6,6
78
8,7
11
36
3,3

689 / 165
8
1,3
15
1,7
2
7
0,7

ALLERGENEN
1) Gluten 4) Vis 6) Soja

RIJST KOKEN
Breng ondertussen ruim water aan de
kook in een pan met deksel voor de rijst.
Kook de rijst, afgedekt, in 12 – 15 minuten
gaar. Giet af als dat nodig is en laat zonder
deksel uitstomen.
tTIP: Op de huid van de zalm kunnen soms
nog wat verdwaalde schubben zitten. Deze
kun je er makkelijk afkrabben met een scherp
mes. Beweeg het mes voorzichtig tegen de
richting van de huid in en ze laten zo los!

ZALM BAKKEN
Verhit ondertussen een koekenpan op
middelhoog vuur en haal de zalm uit de
marinade. Bak de zalm 2 – 3 minuten op de
huid en 1 – 2 minuten op de andere zijde. Haal
de zalm uit de pan en schenk de marinade
in de pan. Voeg ½ el water per persoon bij de
marinade en verhit 2 minuten. Voeg eventueel
extra water toe om meer saus te maken – de
smaak wordt dan wel minder geconcentreerd
en dus minder sterk.

SERVEREN
Verdeel de rijst over de borden. Leg de
broccoli eromheen en de zalm boven op de
rijst. Giet de saus uit de koekenpan over de
zalm en de rijst.

ttTIP: Je mengt de broccoli in een kom,
zodat de knoflook en olie goed verdelen.
Heb je geen zin in extra afwas? Dan kun je de
broccoli ook op de bakplaat mengen.

LTIP: In dit gerecht gebruik je 250 g broccoli
per persoon. Dat is niet alleen 100% van de
dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente,
maar bevat ook nog eens meer dan 100% van
de dagelijkse aanbeveling vitamine C.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Varkenshaas met wortelpuree
geserveerd met zelfgemaakte vleesjus

Sjalot

Knoflookteen

Kruimige aardappelen

Wortel f

Varkenshaasmedaillon

Peultjes f

f

9 Totaal: 40-45 min. g Glutenvrij
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

Een recept om je vingers bij af te likken! Varkenshaas is het meest malse stuk vlees van het
varken en kun je in tegenstelling tot andere stukjes varkensvlees ook rosé eten. Naast de
wortelpuree serveer je peultjes. Wist je dat peultjes familie van de doperwt zijn? Ze worden
alleen heel vroeg geoogst, waardoor ook hun omhulsel – de peul – eetbaar is.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Aardappelstamper, ovenschaal, garde, pan met deksel, steelpan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaas met wortelpuree.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
1
2
3
4
5
6
Sjalot (st)
1
2
3
4
5
6
Knoflookteen (st)
Kruimige aardappelen
100 200 300 400 500 600
(g)
200 400 600 800 1000 1200
Wortel (g) f
Varkenshaasmedaillon
1
2
3
4
5
6
(st) f
100 150 200 250 350 400
Peultjes (g) f

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot en pers
de knoflook of snijd fijn. Schil de aardappelen
of was ze grondig en snijd in grove stukken.
Snijd de wortel in blokjes van 2 cm.

KOKEN
Verhit de olijfolie in een pan met deksel op
middelhoog vuur. Fruit de helft van de sjalot
en de helft van de knoflook 1 – 2 minuten.
Verlaag het vuur en voeg de wortel toe. Bak de
wortel 8 – 12 minuten, of tot hij zacht is. Voeg
de aardappelen bij de wortelen en breng
op smaak met peper en zout. Zorg dat de
aardappelen en wortelen ruim onder water
staan en kook 12 – 15 minuten. Giet daarna af
en laat uitstomen zonder deksel.

VARKENSHAAS BAKKEN
Verhit 1 el roomboter per persoon in een
koekenpan op middelhoog vuur en fruit de
overige sjalot en knoflook 3 – 4 minuten. Wrijf
ondertussen de varkenshaas in met peper en
zout. Voeg toe aan de koekenpan en bak de
varkenshaas in 3 – 4 minuten rondom bruin.
Haal de varkenshaas daarna uit de pan, leg
in een ovenschaal en bak 7 – 9 minuten in de
oven of totdat hij gaar is. Laat de sjalot en
knoflook in de pan.

Zelf toevoegen
125 250 375 500 625 750
Runderbouillon (ml)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)
2
4
6
8 10 12
Roomboter (el)
Zwarte balsamicoazijn
1
2
3
4
5
6
(tl)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mosterd (tl)
scheutje
Melk
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

2711 / 648
35
18,5
45
15,7
11
31
1,7

357 / 85
5
2,4
6
2,1
1
4
1

ALLERGENEN

VLEESJUS MAKEN
Zet het vuur van de koekenpan hoog en
blus de achtergebleven sjalot en knoflook af
met de bouillon en 1 tl zwarte balsamicoazijn
per persoon. Breng de jus op smaak met
peper en 1 tl mosterd per persoon. Laat in 4
– 6 minuten tot de helft inkoken. Voeg vlak
voor serveren nog 1 el koude roomboter per
persoon toe. Roer goed door met een garde.

WORTELPUREE MAKEN
Breng in een steelpan ruim water aan de
kook voor de peultjes en kook de peultjes
in 4 – 6 minuten gaar t. Giet af en spoel
af onder koud water. Stamp ondertussen
de aardappelen en de wortel met een
aardappelstamper. Voeg een scheutje melk toe
om het smeuïg te maken. Breng op smaak met
peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de wortelpuree over de borden
en leg de varkenshaas ernaast. Schep de
peultjes erop en serveer met de vleesjus.

tTIP: Als je van knapperige peultjes houdt,
kun je ze ook roerbakken in plaats van koken.
Bak de peultjes dan 3 – 5 minuten in een beetje
boter of olijfolie op middelhoog vuur.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Orzo met cherrytomaten en courgette

Met pijnboompitten en rozemarijn

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

De ingrediënten in dit recept nemen je rechtstreeks mee naar Italië: van de zoete tomaten tot
de knapperige pijnboompitjes en geurige rozemarijn. Door de pijnboompitten samen met de
rozemarijn te roosteren komen de smaken nog beter tot hun recht.

Sjalot

Knoflookteen

Courgette f

Rode cherrytomaten f

Verse rozemarijn f

Orzo

Pijnboompitten

Belegen kaas, geraspt
f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met cherrytomaten en courgette.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

GROENTEN SNIJDEN
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot
en pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de
courgette in halve plakken en halveer de
cherrytomaten. Ris de blaadjes van de takjes
rozemarijn en snijd fijn.

ORZO BEREIDEN
Verhit de roomboter in een pan met
deksel en fruit de sjalot 2 minuten op
middellaag vuur. Weeg de orzo af, voeg toe
en bak al roerend 1 minuut. Voeg de bouillon
toe en kook de orzo, afgedekt, 8 – 10 minuten.
Roer goed over de bodem van de pan om
aanbranden te voorkomen. Voeg extra water
toe als de orzo te droog wordt.

ROOSTEREN
Verhit ondertussen een koekenpan,
zonder olie, op hoog vuur en rooster de
pijnboompitten met de helft van de
rozemarijn goudbruin. Haal uit de pan en
bewaar apart.

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
Rode cherrytomaten
125 250 375 500 625
(g)f
Verse rozemarijn
1/4 1/2 3/4 1 11/4
(takjes) f
70 140 210 280 350
Orzo (g) 1)
Pijnboompitten
5 10 15 20 25
(g) 19) 22) 25)
Belegen kaas, geraspt
25 50 75 100 125
(g)7) f
Zelf toevoegen
150 300 450 600 750
Groentebouillon (ml)
1/2 1
1 11/2 2
Roomboter (el)
1/2 1
1 11/2 2
Olijfolie (el)
naar smaak
Peper & zout

VOEDINGSWAARDEN

420
30
150
900
21/2
21/2

PER 100 g

2521 / 603
26
10,9
69
18,5
7
21
2,1

415 / 99
4
1,8
11
3
1
3
0,3

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

GTIP: Heb je meer tijd? Rooster de tomaten
dan met een beetje olie, peper en zout
15 minuten in een oven van 200 graden. Voeg
in stap 5 alle courgette aan de orzo toe en
verdeel de tomaten bij het serveren over de
orzo.

11/2

PER PORTIE

ALLERGENEN

OP SMAAK BRENGEN
Meng de groenten en de helft van de
kaas door de orzo. Breng op smaak met peper
en zout.

750

f in de koelkast bewaren
Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

GROENTEN BAKKEN
Verhit de olijfolie in dezelfde koekenpan
en bak de courgette, knoflook en overige
rozemarijn 6 – 8 minuten op middelhoog vuur.
Voeg halverwege de cherrytomaten toe G.

3
6
3

SERVEREN
Verdeel de orzo over de borden. Verdeel
de tomaat en courgette erover en garneer
met de rozemarijn-pijnboompitten en
overige kaas.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Kruidige tabouleh met varkenshaasreepjes
In een handomdraai op tafel!

5 Totaal: 20-25 min. d Lactosevrij
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

Een klassieke tabouleh maak je met bulgur, ui, tomaat en verse kruiden. Vandaag geef je een
eigen draai aan dit Midden-Oosterse gerecht met gekruide varkenshaasreepjes en rode paprika.
Voor het vlees gebruiken we kruiden als rozemarijn, tijm, oregano, kardemom en kummel.
Kummel is hetzelfde als karwijzaad, dat je misschien kent als 'wilde komijn' – de sterk kruidige
en anijsachtige smaak lijkt veel op die van komijn.

Volkoren bulgur

Rode ui

Rode paprika f

Verse koriander,
krulpeterselie & muntf

Gemengde sla f

Varkenshaasreepjes
met gyroskruidenf

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kruidige tabouleh met varkenshaasreepjes.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

BULGUR BEREIDEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel.
Voeg, zodra de bouillon kookt, de bulgur
toe en kook, afgedekt, in 15 – 17 minuten
droog. Roer regelmatig en laat zonder
deksel uitstomen.

SNIJDEN
Snipper ondertussen de rode ui en snijd
de rode paprika in kleine blokjes.

HAKKEN EN MENGEN
Pluk de blaadjes van de takjes munt.
Hak de koriander, de krulpeterselie en de
muntblaadjes grof. Meng de gemengde sla
met de helft van de verse kruiden in een
saladekomt.

tTIP: Voeg een gedeelte van de rode ui rauw
toe aan de salade voor een lekkere bite.

85 170
Volkoren bulgur (g) 1)
1/2 1
Rode ui (st)
1
2
Rode paprika (st) f
Verse koriander,
krulpeterselie & munt
5 10
(g) f
Gemengde sla
30 60
(g) 23) f
Varkenshaasreepjes
100 200
met gyroskruiden (g) f

250 335 420 500
11/2 2 21/2 3
3
4
5
6
15

20

25

90 120 150 180
300 400 500 600

Zelf toevoegen
175 350 525 700 875 1050
Groentebouillon (ml)
1
2
2
3
3
4
Olijfolie (el)
Witte balsamicoazijn (tl) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Extra vierge olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
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

3134 / 749
35
5,8
66
9,9
15
33
2,3

502 / 120
6
0,9
11
1,6
3
5
0,4

ALLERGENEN
1) Gluten
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BAKKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan en
bak de varkenshaasreepjes met de rode
ui en de rode paprika 4 – 5 minuten op
middelhoog vuur. Roer regelmatig.

OP SMAAK BRENGEN
Voeg de witte balsamicoazijn, de extra
vierge olijfolie en ½ tl water per persoon
toe aan de saladekom. Voeg de bulgur toe
en breng de tabouleh op smaak met peper
en zout.

30

SERVEREN
Verdeel de tabouleh over de
borden en garneer met de gebakken
varkenshaasreepjes en de overige
verse kruiden.

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

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht bijna
de helft van de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid aan voedingsvezels bevat?

#HelloFresh
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Gemarineerde kipdrumsticks met krieltjes
Geserveerd met een kleurrijke lentesalade

Quick & Easy
5 Totaal: 25 min.
* Gemakkelijk
b Family
% Eet binnen 5 dagen g Glutenvrij

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

Gemarineerde
kipdrumsticks f

Krieltjes

Radijs f

Komkommer f

Verse dille f

Veldsla f

BEGIN

GOED

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

1 – 6 PERSONEN

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

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

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

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

2

4

6

8

10

200 400 600 800 1000 1200
7 14 21 28 35 42
1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
21/2 5 71/2 10 121/2 15
20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
Roomboter (el)
11/2 3 41/2 6 71/2
Mosterd (tl)
Extra vierge olijfolie (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2
Witte balsamicoazijn
1/2 1 11/2 2 21/2
(el)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

2661 / 636
32
12,5
45
6,5
6
39
0,9

448 / 107
5
2,1
8
1,1
1
7
0,1

ALLERGENEN
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

SNIJDEN
Verwijder ondertussen het radijsblad van
de radijs en snijd de radijs in dunne plakken.
Snijd of schaaf de komkommer in de lengte in
lange linten. Snijd de dille fijn.

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

SERVEREN
Voeg de krieltjes toe aan de pan met
bakvet van de kipdrumsticks en schep goed
om tt. Verdeel de krieltjes en salade over
de borden en serveer de kipdrumsticks erbij.

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

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

12

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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6
9
3
3

Wortel-tomatensoep met romige buffelmozzarella
Met basilicum en een rozijnen-walnotenbroodje

Ui

Knoflookteen

Wortel f

Tomaat f

Vers basilicum f

Bruin rozijnenwalnotenbroodje

Buffelmozzarella f

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

Deze soep maak je met wortel en tomaat. Samen zorgen ze voor een zoete smaak en een mooie,
dieporanje kleur. De buffelmozzarella maakt de soep romig en zacht en het basilicum zorgt voor
een fris accent.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de wortel-tomatensoep met romige buffelmozzarella.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

SNIJDEN EN SCHEUREN
Snijd de wortel in dunne, halve
plakken en de tomaat in parten. Scheur het
basilicum klein.

SOEP MAKEN
Verhit de olijfolie in een soeppan met
deksel en fruit de ui en de knoflook 2 minuten
op middelhoog vuur. Voeg de wortel en
de tomaat toe en roerbak 4 minuten. Voeg
de bouillon toe en kook de soep, afgedekt,
12 – 15 minuten op middellaag vuur.

Ui (st)
Knoflookteen (st)
Wortel (st) f
Tomaat (st) f
Vers basilicum
(g) f
Bruin rozijnenwalnotenbroodje
(st) 1) 8) 17) 20) 21) 25)
Buffelmozzarella
(g) 7) f

1/2
1
1/2
2

1
2
1
4

11/2
3
11/2
6

21/2

5

71/2 10 121/2 15

1

2

3

2
4
2
8

4

21/2
5
21/2
10

3
6
3
12

5

6

125 250 375 500 625 750

Zelf toevoegen
300 600 900 1200 1500 1800
Groentebouillon (ml)
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)

PER PORTIE

PER 100 g

3082 / 737
42
19,6
55
22,2
11
30
4,9

349 / 83
5
2,2
6
2,5
1
3
0,6

ALLERGENEN
1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/lactose
25) Sesam

BAKKEN EN SCHEUREN
Bak ondertussen het rozijnenwalnotenbroodje 6 – 8 minuten in de oven.
Laat de buffelmozzarella uitlekken en scheur
in kleine stukjes.

SOEP PUREREN
Haal de soeppan van het vuur en pureer
de soep met een staafmixer t. Voeg eventueel
extra water toe als de soep te dik is. Breng op
smaak met peper en zout. Snijd het rozijnenwalnotenbroodje open en beleg met de helft
van de mozzarella.

SERVEREN
Verdeel de soep over de soepkommen
en garneer met de overige mozzarella
en het basilicum. Serveer met
het rozijnen-walnotenbroodje.

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

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan
300 gram groente per persoon bevat?

tTIP: Liever een kruidigere soep? Pureer
dan tijdens stap 5 het basilicum mee met
de groenten.

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

Roseval aardappelen Verse rozemarijn f

Rode ui

Courgette f

Portobello f

Verse geitenkaas f

Walnoten

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

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

BEGIN

GOED

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

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

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

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

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

300 600 900 1200 1500 1800
1/4

1/2

3/4

1

11/4 11/2

½
½
1

1
1
2

1½
1½
3

2
2
4

2½
2½
5

40

75 100 125 175 200

15

30

45

60

75

3
3
6

90

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

4
3

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

2833 / 677
31
8,3
73
17,5
10
21
0,4

409 / 98
5
1,2
11
2,5
2
3
0,1

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

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

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

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik
dan 200 g aardappelen en 25 g geitenkaas per
persoon.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Kruidige quinoa met feta uit de oven
Met knapperige sperziebonen en geroosterde tomaatjes

Rode ui

Knoflookteen

Sperziebonen f

Feta f

Gemalen komijnzaad

Pijnboompitten

Quinoa

Ras el hanout

Rode cherrytomaten

Verse muntf

f

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

Quinoa komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, maar tegenwoordig wordt het ook in Europa
verbouwd. De ras-el-hanout geeft de quinoa extra smaak. Dit is een kruidenmengsel uit de
Arabische keuken. Vrij vertaald betekent dit 'het beste van de winkel' en het is dan ook een mix
van de beste specerijen die de kruidenier te bieden heeft. De samenstelling van ras-el-hanout
verschilt per winkel, maar bevat vaak kardemom, kaneel en nootmuskaat.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kruidige quinoa met feta uit de oven.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en
bereid de bouillon. Snipper de rode ui en
pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder de
steelaanzet van de sperziebonen. Wrijf van elk
stuk feta 1 kant in met de helft van de komijn.
Verhit een pan met deksel op hoog vuur en
rooster de pijnboompitten, zonder olie,
goudbruin. Haal uit de pan en bewaar apart.

QUINOA BEREIDEN
Verhit de helft van de olijfolie in dezelfde
pan met deksel en fruit de rode ui 2 minuten
op middelmatig vuur. Voeg de quinoa, ras el
hanout en de overige komijn toe en bak al
roerend 30 seconden. Voeg de bouillon toe en
kook de quinoa, afgedekt, 12 – 15 minuten.
Voeg extra water toe als de quinoa te snel
droog kookt. Laat zonder deksel uitstomen.

CHERRYTOMATEN ROOSTEREN
Verdeel ondertussen de cherrytomaten
over een bakplaat met bakpapier, besprenkel
met de overige olijfolie en bestrooi met peper
en zout. Bak de cherrytomaten 15 minuten in
de oven t. Leg halverwege de feta naast de
cherrytomaten op de bakplaat en bak mee.

Rode ui (st)
Knoflookteen (st)
Sperziebonen (g) f
Feta (g) 7) f
Gemalen komijnzaad
(tl)
Pijnboompitten
(g) 19) 22) 25)
Quinoa (g)
Ras el hanout (tl)
Rode cherrytomaten
(g) f
Verse munt (g) f

1/2 1 11/2 2 21/2 3
1
1
2
2
3
3
100 200 300 400 500 600
75 150 225 300 375 450
1

2

3

4

5

6

10

20

30

40

50

60

85 170 250 335 420 505
1
2
3
4
5
6
125 250 375 500 625 750
21/2

5

71/2 10 121/2 15

Zelf toevoegen
175 350 525 700 875 1050
Groentebouillon (ml)
2
2
3
4
5
6
Olijfolie (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zonnebloemolie (el)
2
3
4
5
6
Witte balsamicoazijn (tl) 1
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

3646 / 872
49
13,9
70
14,5
15
30
4,2

560 / 134
8
2,1
11
2,2
2
5
0,6

ALLERGENEN

SPERZIEBONEN BAKKEN
Verhit ondertussen de zonnebloemolie
in een wok of hapjespan met deksel en bak de
sperziebonen en de knoflook 1 minuut op
middelhoog vuur. Breng op smaak met peper
en zout, voeg 2 el water per persoon toe en bak
de sperziebonen, afgedekt, 12 – 14 minuten,
of tot ze beetgaar zijn. Schep regelmatig om.

QUINOA OP SMAAK BRENGEN
Snijd ondertussen de verse munt fijn.
Roer de quinoa los met een vork. Voeg de
witte balsamicoazijn en het grootste deel van
de verse munt toe en breng op smaak met
peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de quinoa over de borden.
Verdeel de sperziebonen en cherrytomaten
over de quinoa en eindig met de gebakken
feta. Garneer de maaltijd met de
pijnboompitten, de overige verse munt en
extra vierge olijfolie naar smaak.

tTIP: Heb je weinig tijd? Je kunt de rode
cherrytomaten ook 6 – 7 minuten meebakken
met de boontjes in stap 4 en alleen de feta
7 – 8 minuten in de oven bakken.

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

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Kipcurry met broccoli-rijst

rijk aan vezels en boordevol groente

Courgette f

Komkommer f

Knoflookteen

Verse gember

Zilvervliesrijst

Broccoli-rijst f

Kipfiletstukjes f

Vissaus

Kokosmelk

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

Vanavond eet je een curry boordevol groenten. Je vervangt de rijst namelijk gedeeltelijk door
een koolhydraatarme variant: broccoli-rijst – dé manier om extra groenten binnen te krijgen.
Deze maaltijd bevat dan ook 350 gram groenten per persoon!

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, saladekom, rasp en grote hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kipcurry met broccoli-rijst.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (g) f
Komkommer (st) f
Knoflookteen (st)
Verse gember (cm)
Zilvervliesrijst (g)
Broccoli-rijst (g) 23) f
Kipfiletstukjes (g) f
Vissaus (ml) 4)
Kokosmelk (ml) 26)

VOORBEREIDEN
Breng ruim water aan de kook in een pan
met deksel voor de zilvervlies- en broccoli-rijst.
Snijd de courgette in blokjes van 1 cm. Snijd
de komkommer in de lengte door en verwijder
met een theelepel de zaadlijsten. Snijd in
dunne halve maantjes t. Pers de knoflook of
snijd fijn. Rasp de gember fijn.

RIJST KOKEN
Kook de zilvervliesrijst 8 – 10 minuten in
de pan met deksel. Voeg de laatste 2 minuten
de broccoli-rijst toe. Giet daarna af en laat
staan met het deksel op de pan.
tTIP: Hoe dunner je de komkommer snijdt,
hoe beter hij de smaak van de dressing zal
opnemen.

BAKKEN
Verhit ondertussen de olijfolie in een
grote hapjespan met deksel op middelhoog
vuur. Bak de knoflook, gember en courgette
2 – 3 minuten. Voeg de kipstukjes toe en bak
nog 2 – 4 minuten mee met het deksel op
de pan.

Olijfolie (el)
Wittewijnazijn (el)
Suiker (tl)
Peper & zout

1/2
1/2
1/2
1
40
100
100
10
75

1
1
1
2
85
200
200
20
150

11/2
11/2
11/2
3
125
300
300
30
225

2
2
2
4
170
400
400
40
300

21/2
21/2
21/2
5
210
500
500
50
375

Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
naar smaak

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

2512 / 601
28
14,7
52
17,1
7
33
2,8

368 / 88
4
2,2
8
2,5
1
5
1

ALLERGENEN
4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 26) Sulfiet

SALADE MAKEN
Maak ondertussen in een saladekom een
dressing van de wittewijnazijn en de suiker
tt. Voeg de komkommer toe en meng
goed, zodat de dressing kan intrekken. Breng
op smaak met peper en zout.

CURRY AFMAKEN
Haal het deksel van de hapjespan en voeg
de vissaus en kokosmelk toe. Roer door en
laat het geheel, onafgedekt, nog 4 – 5 minuten
zachtjes koken. Breng op smaak met peper
en zout.

SERVEREN
Verdeel de broccoli- en zilvervliesrijst
over de borden en schep de kipcurry erover.
Serveer de komkommersalade ernaast.

ttTIP: Je kunt deze zoetzure dressing ook
maken met zoetstof in plaats van suiker. De
sterkte van zoetstof kan erg wisselen – voeg
daarom telkens een paar druppeltjes toe,
proef goed en bepaal wanneer je de dressing
zoet genoeg vindt.

3
3
3
6
255
600
600
60
450

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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3
6
6

LINZEN-PARELCOUSCOUSSALADE MET RODEBIETENCRÉME
met geitenkaas, appel en dille

Parelcouscous

Linzen

Rode ui

Citroen f

Walnoten

Appel

Voorgekookte rode
bieten f

Verse dille f

Yoghurt-tahinsaus f

Veldsla f

Verse geitenkaas f

4
* Gemakkelijk
V Veggie
% Eet binnen 5 dagen
Totaal: 20 min.

Quick & Easy

Rood, oranje, groen of bruin – linzen zijn er in verschillende kleuren. Ze zitten allemaal
boordevol ijzer, vezels en eiwitten en worden vaak als vleesvervanger gebruikt. Vanavond
maak je er een lauwwarme salade mee. De rodebietencrème geeft het gerecht een prachtige
kleur en de dille zorgt voor een lekker frisse smaak.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan, staafmixer en hoge kom.
Laten we beginnen met het koken van de linzen-parelcouscoussalade met rodebietencréme

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P

1 PARELCOUSCOUS KOKEN

• Bereid de bouillon in een pan met deksel voor de
parelcouscous. Voeg de parelcouscous toe en kook,
afgedekt, in 12 – 14 minuten droog. Roer de korrels daarna
los met een vork en laat zonder deksel uitstomen.
• Laat de linzen uitlekken.

2 SNIJDEN

• Snipper de rode ui en pers de helft van de citroen uit. Snijd
de andere helft in parten.
• Hak de walnoten grof. Verwijder het klokhuis van de appel
en snijd de appel in smalle partjes.
• Snijd de rode biet in grove stukken.
• Hak de dille grof.

5P

6P

40 80 120 160 200
Parelcouscous (g) 1)
1/4
1/2
3/4
1
11/4
Gekookte linzen (pak)
1/2
1
11/2
2
21/2
Rode ui (st)
1/2
1
11/2
2
21/2
Citroen (st) f
5
10 15 20 25
Walnoten (g) 8) 19) 25)
1/2
1
11/2
2
21/2
Appel (st)
1
2
3
4
5
Voorgekookte rode bieten (st) f
21/2
5
71/2 10 121/2
Verse dille (g) f
Yoghurt-tahinsaus
25 50 75 100 125
(g) 7) 11) 19) 22) f
20 40 60 80 100
Veldsla (g) 23) f
50 75 100 125 175
Verse geitenkaas (g) 7) f
Zelf toevoegen
125 250 375 500 625
Groentebouillon (ml)
1/2
1
11/2
2
21/2
Honing (el)
1
2
3
4
5
Extra vierge olijfolie (el)
1
2
3
4
5
Zwarte balsamicoazijn (tl)
naar smaak
Peper & zout

2P

3P

4P

240
11/2
3
3
30
3
6
15
150
120
200
750
3
6
6

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 G

2807 / 671
30
10,9
71
29,5
12
20
2,7

432 / 103
5
1,7
11
4,5
2
3
2

ALLERGENEN
1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 25) Sesam

3 RODEBIETENCRÈME MAKEN

• Verhit een koekenpan, zonder olie, op hoog vuur en rooster
de walnoten goudbruin.
• Pureer de biet met de yoghurt-tahinsaus, peper en zout en
per persoon 1 el citroensap, 1/2 el honing en een 1/2 el extra
vierge olijfolie in een hoge kom met de staafmixer tot een
gladde saus.
• Voeg de linzen, appel, ui, de overige extra vierge olijfolie
en de zwarte balsamicoazijn toe aan de parelcouscous.
Schep om.

4 SERVEREN

• Verdeel de veldsla en de parelcouscous-linzensalade
over de borden. Garneer met de geitenkaas, geroosterde
walnoten, dille en citroenpartjes. Serveer met
de rodebietencrème.

LTIP: Let je op je calorie-inname? Gebruik dan
25 g geitenkaas per persoon en roer geen olijfolie door de
parelcouscous, maar gebruik alleen een halve eetlepel olijfolie
in de rodebietencrème.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website
of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Naanpizza met rundergehakt en spinazie
geserveerd met een frisse salade

Naanbrood

Ui

Knoflookteen

Rundergehakt met
köftekruiden f

Spinazie f

Rode cherrytomaten f

Yazzara f

4
- Supersimpel
§ Eet binnen 3 dagen

Totaal: 15 - 20 min.

Quick & Easy

Dit gerecht staat vliegensvlug op tafel, doordat je naanbrood gebruikt als pizzabodem. Je geeft
deze pizza nog een verrassende twist door de tomatensaus te vervangen door yazzara, een
oosterse wortel-pompoendip. Lekker met een frisse salade!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de naanpizza met rundergehakt en spinazie.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P

1 VOORBEREIDEN

• Verwarm de oven voor op 200 graden en bak het naanbrood
4 – 6 minuten, of toast het naanbrood in een broodrooster.

2 GEHAKT BAKKEN

• Verhit de olijfolie in een koekenpan op middelmatig vuur en
bak de knoflook en ui 2 – 3 minuten.

• Snipper de ui.

• Voeg het rundergehakt toe en bak 3 minuten.

• Pers de knoflook of snijd fijn.

• Voeg de helft van de spinazie toe en bak nog 2 minuten.
Breng op smaak met peper en zout.

2P

3P

4P

5P

1
2
3
4
5
Naanbrood (st) 1) 7)
1/2
1
11/2
2
21/2
Ui (st)
1/2
1
11/2
2
21/2
Knoflookteen (st)
Rundergehakt met köftekruiden
100 200 300 400 500
(g) f
100 200 300 400 500
Spinazie (g) f
60 125 185 250 310
Rode cherrytomaten (g) f
40 80 120 160 200
Yazzara (g) 7) 19) 22) f
Zelf toevoegen
1/2
1
11/2
2
21/2
Olijfolie (el)
1
2
3
4
5
Witte balsamicoazijn (tl)
1/2
1
11/2
2
21/2
Extra vierge olijfolie (el)
naar smaak
Peper & zout

6P
6
3
3
600
600
375
240
3
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

3751 / 897
47
11,1
71
13,1
9
42
1,8

747 / 179
9
2,2
14
3
2
8
0,4

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

3 SALADE MAKEN

4 SERVEREN

• Meng de cherrytomaten in een saladekom met de overige
spinaziet, de witte balsamicoazijn en de extra vierge
olijfolie. Breng op smaak met peper en zout.

• Schep het gehakt met de spinazie erop.

• Halveer de rode cherrytomaten.

tTIP: Voor een minder grove salade kun je eerst de spinazie
kleiner snijden.

• Smeer de afgebakken naan in met yazzara.
• Serveer de naanpizza met de salade tt.
ttTIP: Zijn je naanpizza's een beetje afgekoeld door
het beleggen? Leg ze dan nog even in de oven en verwarm
ongeveer 3 minuten. Als je ze langer verwarmt, droogt het
gehakt uit.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website
of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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KIP PICCATA MET VERSE PAPPARDELLE EN GROENE ASPERGES
EEN ITALIAANS GERECHT MET KAPPERTJES, CITROEN EN PETERSELIE

Sjalot

Rode cherrytomaten f

Citroenf

Knoflookteen

Groene asperges f

Verse pappardelle f

Kipfilet f

Kappertjes f

9 40- 45 min
+ Veel handelingen

§ Eet binnen 3 dagen

Dit recept is geïnspireerd op het Italiaanse gerecht piccata al limone. Vanavond serveer je een variant
met heerlijk malse kip. Ook schittert onze favoriete lentegroente, de asperge, in dit gerecht. Wist
je dat de groene asperge zijn kleur krijgt door het zonlicht? Witte asperges groeien namelijk alleen
onder de grond.

Verse bladpeterselie f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, grote kom, ovenschaal, hapjespan, aluminiumfolie, vershoudfolie of bakpapier en grillpan of
koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kip piccata met verse pappardelle en groene asperges.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Breng ruim water aan de kook in 2 pannen met
deksel. Bereid de bouillon. Snipper de sjalot,
snijd de bladpeterselie fijn en halveer de rode
cherrytomaten. Pers de citroen uit. Pers de
knoflook of snijd fijn. Verwijder de onderste
2 cm van de groene asperges t. Kook de
asperges 1 – 2 minuten in de ene pan en
schep ze daarna in een grote kom gevuld met
koud water.

BAKKEN EN KOKEN
Meng ondertussen de cherrytomaten
met de zwarte balsamicoazijn, bruine suiker,
knoflook en olijfolie in een ovenschaal.
Breng op smaak met peper en zout en bak de
cherrytomaten 20 – 25 minuten in de oven.
Kook ondertussen de pappardelle, afgedekt,
4 – 6 minuten in de andere pan. Giet daarna af
en laat zonder deksel uitstomen.

KIP BEREIDEN
Leg ondertussen een stuk bakpapier of
vershoudfolie over de kipfilet en sla met een
koekenpan de kipfilet plat tt. Haal het
papier of de folie weg en bestrooi de kipfilet
met peper en zout. Verhit 1/2 el roomboter per
persoon in een hapjespan op middelhoog vuur
en bak de kipfilet 3 – 4 minuten per kant. Haal
uit de pan en bewaar onder aluminiumfolie
terwijl je verder gaat met de saus.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sjalot (st)
Verse bladpeterselie
21/2 5 71/2 10 121/2 15
(g) f
Rode cherrytomaten
125 250 375 500 625 750
(g) f
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citroen (st) f
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)
Groene asperges (g) f 225 450 675 900 1125 1350
Verse pappardelle (g)
125 250 375 500 625 750
1) 3) f
1
2
3
4
5
6
Kipfilet (st) f
15 30 45 60 75 90
Kappertjes (g) f
Zelf toevoegen
50 100 150 200 250 300
Groentebouillon (ml)
Zwarte balsamicoazijn 1/2 1 11/2 2 21/2 3
(el)
1
2
3
4
5
6
Bruine suiker (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)
11/2 3 41/2 6 71/2 9
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

SAUS MAKEN
Verhit ondertussen 1/2 el roomboter
per persoon in een grill- of koekenpan en
bak de groene asperges nog 3 – 4 minuten.
Breng op smaak met peper en zout. Verhit
de hapjespan van de kip, zonder extra
bakvet, op middelhoog vuur en bak de sjalot
1 – 2 minuten. Voeg 1/2 el citroensap per
persoon, de bouillon en de kappertjes toe en
laat 3 – 4 minuten zachtjes inkoken.

MENGEN
Haal de hapjespan van het vuur en
roer er 1/2 el roomboter per persoon door.
Voeg de cherrytomaten en de helft van de
bladpeterselie toe. Schep de pappardelle er
voorzichtig doorheen en breng op smaak met
peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de pappardelle over de borden
en leg de groene asperges ernaast. Leg de
kipfilet op de pappardelle en garneer met de
overige bladpeterselie.

tTIP: Het onderste gedeelte van de groene

ttTIP: Je slaat de kipfilet plat om ervoor
te zorgen dat hij overal even dik is. Zo gaart de
filet gelijkmatiger en wordt hij wat malser.

asperges kan wat houterig zijn, daarom snijd
je er ongeveer 2 cm af. Dat kan per asperge
verschillen, haal er dus meer of minder af
indien nodig.

PER PORTIE

PER 100 G

3575 / 855
31
14,4
90
14,5
10
47
1,7

459 / 110
4
1,8
12
1,9
1
6
0,2

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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FLAMMKUCHEN MET NOORDZEEGARNALEN
MET CRÈME FRAÎCHE, SPEKJES EN EEN FRISSE SALADE

Flammkuchen f

Crème fraîche f

Belegen kaas, geraspt

Spekblokjes f

Pijnboompitten

Verse bieslook f

Gele paprika f

Komkommer f

f

Salademix met
Noordzeegarnalen f
zonnebloemscheuten
f

6 30 min
- Supersimpel
% Eet binnen 5 dagen

Deze flinterdunne pizza heeft dan wel een Duitse naam, oorspronkelijk komt de flammkuchen
uit de Elzas – een streek die (inmiddels weer) bij Frankrijk hoort. De bakkers gebruikten het
deeg om de hitte van de oven te testen. Was de temperatuur goed, dan was het deeg binnen
2 minuten gaar. Vatte het vlam, dan was de oven te warm. En zo schijnen ze ook op de naam te
zijn gekomen: flammkuchen. Inmiddels zijn er verschillende varianten, van zoet tot hartig. Jij
maakt vanavond een hartige variant met Noordzeegarnalen en spekjes.

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, saladekom, dunschiller en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de flammkuchen met Noordzeegarnalen.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 210 graden.
Verdeel de flammkuchen over een bakplaat
met bakpapier.

FLAMMKUCHEN BELEGGEN
Besmeer de flammkuchen met de crème
fraîche en bestrooi met flink wat zwarte
peper en de geraspte belegen kaas. Verdeel
de spekblokjes over de flammkuchen. Bak
de flammkuchen in 14 – 18 minuten bruin in
de oven.

INGREDIËNTEN

PIJNBOOMPITTEN ROOSTEREN
Verhit een koekenpan, zonder olie, op
hoog vuur en rooster de pijnboompitten tot
ze bruin beginnen te kleuren. Haal uit de pan
en bewaar apart.

1P 2P 3P 4P 5P
2
3
4
5
Flammkuchen (st) 1) f 1
Crème fraîche (g) 7) f 50 100 150 200 250
Belegen kaas, geraspt
25 50 75 100 125
(g) 7) f
25 50 75 100 125
Spekblokjes (g) f
Pijnboompitten
10 20 30 40 50
(g) 19) 22) 25)
2 1/2 5 71/2 10 121/2
Verse bieslook (g) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Gele paprika (st) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Komkommer (st) f
Salademix met
zonnebloemscheuten 40 80 120 160 200
(g) 23) f
Noordzeegarnalen
50 100 150 200 250
(g) 2) f
Zelf toevoegen
2
3
4
5
Extra vierge olijfolie (el) 1
1/2 1 11/2 2 21/2
Rodewijnazijn (el)
1/2 1 11/2 2 21/2
Honing (tl)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Mosterd (tl)
naar smaak
Peper & zout

6P
6
300
150
150
60
15
3
11/2
240
300
6
3
3
11/2

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)

GROENTEN SNIJDEN
Snijd de bieslook fijn. Snijd de
gele paprika in dunne reepjes. Schaaf
de komkommer met een dunschiller in
dunne linten.

VINAIGRETTE MENGEN
Klop in saladekom de extra vierge
olijfolie, de rodewijnazijn, de honing, de
mosterd en peper en zout tot een vinaigrette.
Voeg de salademix, de paprika en de
komkommerlinten toe en meng goed.

SERVEREN
Bestrooi de flammkuchen met de
Noordzeegarnalen, de pijnboompitten en de
bieslook. Verdeel de flammkuchen over de
borden en serveer met de salade.

PER PORTIE

PER 100 G

3489 / 834
54
21,6
54
9,8
4
30
3,2

760 / 182
12
4,7
12
2,1
1
7
1

ALLERGENEN
1) Gluten 2) Schaaldieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij
25) Sesam

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

GOEDEMORGEN!

1x

ONTBIJT 1-

CROISSANT

met een gekookt eitje

1
2
3

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

CROISSANT

Met een gekookt eitje

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

HAVERMOUT MET
CHOCOLADE

4P

2

4

2

4

1

2

Zelf toevoegen

Met dadels en walnoten

Roomboter

naar smaak

Peper & zout

naar smaak

f in de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN
Steelpan met deksel

KWARK MET PEER EN
KIWI

Met pecannoten en chiazaad

VOEDINGSWAARDEN

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

1
2

Verwarm de oven voor op 180 graden.

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

3
4

Bak de croissants 5 minuten in de oven.

De vermelde voedingswaarden zijn berekend per persoon
per portie. Maak de ingrediënten waarbij dit nodig is schoon,
voordat je ze verwerkt in het gerecht. Wil je voor volgende week
pauzeren of je box wijzigen? Geef dit uiterlijk de woensdag voor
de volgende levering aan ons door via je account. Heb je vragen
over de producten of onze service? Neem dan contact op met
onze klantenservice.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact
op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
WEEK 23 | 2019

2P

Snijd de croissants open en besmeer met roomboter en vruchtenspread.
Serveer met het gekookte ei. Breng op smaak met peper en zout.

PER PORTIE

PER 100 G

1632 / 390
23
8,8
31
8,7
3
14
0,9

986 / 236
14
5,3
19
5,3
2
9
0,6

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

2x

ONTBIJT 2-

HAVERMOUT MET CHOCOLADE

KWARK MET PEER EN KIWI

met dadels en walnoten

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.

met pecannoten en chiazaad

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)

2x

ONTBIJT 3-

PER PORTIE

PER 100 G

2261 / 541
25
6,7
58
26,3
6
18
0,2

760 / 182
8
2,2
20
8,8
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

1

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

2

Volle kwark (g) 7) f

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

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

Peer (st)
Kiwi (st)

2P

4P

1

2

2

4

250

500

Chiazaad (tl) 19) 22) 25)

1

2

Pecannoten (g) 8) 19) 25)

30

60

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 G

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

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

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

