Pasta pesto met tonijn
Geserveerd met sla en cherrytomaten

Ui

Rode cherrytomaten f

Tonijn

Conchiglie

Mesclun f

Groene pestof

Pijnboompitten

6 Totaal: 30 min. b Family
- Supersimpel
% Eet binnen 5 dagen

Vanavond waan je je in Italië met dit pastagerecht in de kleuren van de Italiaanse vlag.
Conchiglie betekent 'schelpen' in het Italiaans. De vorm van deze verse pasta is perfect voor een
dikke saus als deze – de schelpjes vullen zich met de tonijn-pestosaus.

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan, saladekom, koekenpan en zeef.
Laten we beginnen met het koken van de pasta pesto met tonijn.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Kook ruim water in een pan met deksel
voor de conchiglie. Snipper de ui en halveer
de cherrytomaten.

TONIJN UITLEKKEN
Laat de tonijn uitlekken in een zeef en
bewaar de olie.

CONCHIGLIE KOKEN
Kook de conchiglie in de pan met deksel,
afgedekt, in 14 – 16 minuten beetgaar. Giet
daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

Ui (st)
Rode cherrytomaten
(g) f
Tonijn in olijfolie
(blik) 4)
Conchiglie (g) 1) 17) 20)
Mesclun (g) 23) f
Groene pesto (g) 7) 8) f
Pijnboompitten
(g) 19) 22) 25)
Extra vierge olijfolie
Peper & zout

1/2

1

11/2

2

21/2

125 250 375 500 625 750
1

1

2

2

3

90 180 270 360 450 540
30 60 90 120 150 180
40 80 120 160 200 240
5

10

15

20

25

PER PORTIE

3517 /841
45
4,9
77
8,9
9
27
1,2

PER 100 g

874 /209
11
1,2
19
2,2
2
7
0,3

ALLERGENEN
1) Gluten 4) Vis 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja
22) Noten 23) Selderij 25) Sesam

SERVEREN
Serveer de pasta in tonijnsaus
met de mesclun en garneer met de
geroosterde pijnboompitten.

QTIP: Heb je weinig tijd? Maak dan
een lauwwarme salade. Meng de tonijn,
cherrytomaten, pesto, mesclun en ui direct
door de gekookte pasta.

30

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)

SAUS MAKEN
Verhit in een wok of hapjespan 1 el
olie van de tonijn per persoon en bak de
cherrytomaten en ui 5 minuten op
middellaag vuur. Voeg daarna de tonijn, de
gekookte conchiglie en de overige pesto toe.
Breng op smaak met peper en zout.

3

Zelf toevoegen
naar smaak
naar smaak

VOEDINGSWAARDEN

SALADE AANMAKEN
Meng ondertussen de mesclun en een
klein beetje van de groene pesto in een
saladekom. Breng op smaak met peper
en zout. Besprenkel naar smaak met extra
vierge olijfolie. Verhit een koekenpan op
middelhoog vuur, zonder olie, en rooster de
pijnboompitten goudbruin of tot ze beginnen
te geuren.

3

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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Vegetarische Griekse schotel

Tomaat en feta uit de oven met kappertjes en pompoenpitten

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

Grieken zijn gek op hun nationale trots: gemiddeld eten zij jaarlijks maar liefst 10 kilo feta per
persoon. Deze traditionele schapenkaas is heerlijk in een salade, maar wordt in Griekenland
ook als hapje gegeten. Neem bijvoorbeeld saganaki, een hapje waarbij de kaas met een laagje
bloem wordt gebakken in de pan. Wij houden het simpel met feta uit de oven – minstens zo
lekker en minder afwas!

Zilvervliesrijst

Knoflookteen

Tomaat f

Rode cherrytomaten f

Feta f

Kappertjes f

Pompoenpitten

Vers basilicum f

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, zeef, ovenschaal en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de vegetarische Griekse schotel.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

RIJST KOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden
en breng ruim water aan de kook in een pan
met deksel. Kook hierin de zilvervliesrijst,
afgedekt, in 12 – 15 minuten gaar. Giet af en
laat uitstomen in een zeef, zodat de rijst goed
kan afkoelen. Stort eventueel uit over een
bord of een snijplank, zodat de rijst sneller
afkoelt t.

SNIJDEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd
fijn. Snijd de tomaten in parten en laat de
cherrytomaten heel.

MENGEN EN ROOSTEREN
Meng in een ovenschaal alle tomaten met
de knoflook. Voeg de zwarte balsamicoazijn,
de helft van de olijfolie en de bruine suiker
toe, schep om en breng op smaak met peper
en zout. Leg de feta voorzichtig in zijn geheel
tt in het midden op de tomaten en bak
20 – 25 minuten in de oven. Schep de laatste
5 minuten de kappertjes erbij.

Zilvervliesrijst (g)
Knoflookteen (st)
Tomaat (st) f
Rode cherrytomaten
(g) f
Feta (g) 7) f
Kappertjes (g) f
Pompoenpitten
(g) 19) 22) 25)
Vers basilicum (g)f

85 170 250 335 420 500
1/2 1 11/2 2 21/2 3
2
4
6
8 10 12
65 125 185 250 310 370
75 150 225 300 375 450
20 30 40 50 60 70
10

20

30

40

50

21/2

5

71/2 10 121/2 15

Zelf toevoegen
Zwarte balsamicoazijn
1
2
3
4
5
(tl)
2
4
6
8 10
Olijfolie (el)
1
2
3
4
5
Bruine suiker (tl)
naar smaak
Peper & zout

VOEDINGSWAARDEN

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

SERVEREN
Verdeel de zilvervliesrijst over de
borden, schep de tomaten met kappertjes
half op de rijst en half ernaast en leg de feta
voorzichtig op de tomaten. Schenk het sap uit
de ovenschaal over de rijst en garneer met de
pompoenpitten en het basilicum.

tTIP: Zorg dat de rijst afgekoeld is voordat je
hem bakt, anders gaat hij klonteren.

ttTIP: Is het blok feta in jouw box niet meer
heel? Verkruimel het dan over de tomaten
voordat ze de oven in gaan.

12
6

PER PORTIE

PER 100 g

3715 / 888
50
14,7
81
15,4
8
25
3,2

764 / 183
10
3,0
17
3,2
2
5
0,6

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

RIJST BAKKEN
Verhit de overige olijfolie in dezelfde
koekenpan op middelhoog vuur en bak de
afgekoelde zilvervliesrijst 4 – 5 minuten. Roer
niet te vaak, zorg ervoor dat de rijst echt kan
bakken. Breng op smaak met peper en zout.

6

f in de koelkast bewaren

ALLERGENEN

POFFEN EN SNIJDEN
Verhit ondertussen een koekenpan,
zonder olie, op hoog vuur en rooster de
pompoenpitten tot ze beginnen te poffen.
Haal uit de pan en bewaar apart. Snijd de
blaadjes basilicum in reepjes.

60

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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SCHELVIS MET SPEK EN SPERZIEBONEN
Met goudbruine aardappelschijfjes

9 Totaal: 45 min. g Glutenvrij
* Gemakkelijk
L Caloriefocus
§ Eet binnen 3 dagen

Schelvis behoort tot de familie van de kabeljauwachtigen, de smaak is alleen iets sterker en
het visvlees wat zachter. Het vlees valt in "schellen" uit elkaar, vandaar de naam schelvis.
Onze schelvis heeft het MSC-logo, wat staat voor duurzame visserij. Lees alles over deze vis op
onze blog!

Vastkokende
aardappelen

Sperziebonen f

Ontbijtspek f

Schelvis f

Nootmuskaat

Ravigotesaus f

LEES MEER OVER

• SCHELVIS •
OP DE BLOG

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, koekenpan en fijne rasp.
Laten we beginnen met het koken van de schelvis met spek en sperziebonen.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende
aardappelen (g)
Sperziebonen (g) f
Ontbijtspek
(plakken) f
Schelvis (st) 4) f
Nootmuskaat (bol)
Ravigotesaus
(g) 3) 10) 19) 22) f

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil
de aardappelen of was ze grondig en snijd
in plakken van een ½ cm. Verdeel over een
bakplaat met bakpapier, besprenkel met de
zonnebloemolie en breng op smaak met peper
en zout. Bak de aardappelen 30 – 40 minuten
in de voorverwarmde oven, of tot ze goudbruin
kleuren t.

BOONTJES KOKEN
Verwijder ondertussen de steelaanzet
van de sperziebonen en snijd de bonen in
2 gelijke stukken. Schenk een bodempje
water in een pan met deksel. Voeg een snufje
zout en de sperziebonen toe. Breng afgedekt
aan de kook en laat 8 – 10 minuten zachtjes
koken. Giet daarna af en laat zonder deksel
uitstomen. Roer naar smaak een klein deel
van de roomboter door de boontjes. Breng op
smaak met peper en zout.

SCHELVIS INWIKKELEN
Leg ondertussen de plakjes ontbijtspek
zo naast elkaar dat ze elkaar in de lengte
net overlappen. Leg de schelvis overdwars
op de plakjes en wikkel de schelvis in het
ontbijtspek tt.

Zonnebloemolie (el)
Roomboter (el)
Peper & zout

200 400 600 800 1000 1200
200 400 600 800 1000 1200
2

4

6

8

10

12

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

25

50

75 100 125 150

Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
6
3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
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

2946 / 704
39
11,0
51
3,5
11
32
1,1

513 / 123
7
1,9
9
0,6
2
6
0,2

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

VIS BAKKEN
Verhit de overige roomboter in een
koekenpan en bak de in spek gewikkelde vis
2 – 3 minuten per kant op middelhoog vuur, of
totdat hij gaar is. Breng op smaak met peper.

NOOTMUSKAAT RASPEN
Rasp ondertussen de nootmuskaat met
een fijne rasp. Let op: je hebt er maar een
snufje van nodig.

SERVEREN
Serveer de in spek gewikkelde
schelvis met de aardappelschijfjes en de
sperziebonen. Bestrooi de sperziebonen
naar smaak met nootmuskaat en serveer met
de ravigotesaus.

tTIP: Krijg je aardappelen moeilijk gaar
in de oven? Kook de aardappelschijfjes dan
eerst 5 minuten voor. Bak ze vervolgens in 20
minuten in de oven.

ttTIP: De schelvis wordt soms gevouwen
geleverd, zodat hij in de verpakking past.
Vouw hem niet uit voordat je hem in het
ontbijtspek wikkelt, opgevouwen blijft het
vispakketje steviger.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik
dan de helft van de zonnebloemolie, of kook
de aardappelen in plaats van ze te bakken.
Je kunt er ook voor kiezen de helft van de
aardappelen te gebruiken. Laat ook de boter
bij de sperziebonen achterwege.

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

WEEK 25 | 2019

Gevulde puntpaprika's met lamsgehakt

met kurkumarijst en verse munt

Witte langgraanrijst

Gemalen kurkuma

Rode puntpaprikaf

Knoflookteen

Sjalot

Baharat

Lamsgehakt f

Verse munt f

Volle yoghurt f

5 Totaal: 20-25 min. b Family
* Gemakkelijk
r Quick & Easy
§ Eet binnen 3 dagen g Glutenvrij

In dit gerecht spelen specerijen een belangrijke rol. Met kurkuma geef je de rijst een mooie kleur
en de kruidemix baharat brengt warme, zoete smaken en een beetje pit in het gerecht. Baharat
betekent kruiden in het Arabisch en de samenstelling van dit Noord-Afrikaanse mengsel is in
iedere regio weer net anders. Onze versie bevat onder andere komijn, kruidnagel, nootmuskaat,
peper en munt.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de gevulde puntpaprika's met lamsgehakt.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

KURKUMARIJST KOKEN
Verwarm de oven voor op 220 graden.
Breng ruim water aan de kook in een pan
met deksel voor de rijst. Voeg de rijst en 1/4 tl
kurkuma t per persoon toe en roer door.
Kook de rijst, afgedekt, in 12 – 15 minuten
gaar. Giet af en laat uitstomen zonder deksel.

PUNTPAPRIKA SNIJDEN
Snijd de puntpaprika in de lengte door
en verwijder de zaadlijsten. Snijd de helft
van de paprika's in reepjes. Leg de andere
helften op een bakplaat met bakpapier. Bak de
paprikahelften 10 – 15 minuten in de oven.

SNIJDEN
Pers de knoflook of snijd fijn. Snipper
de sjalot.

Witte langgraanrijst (g) 85 170
1/4 1/2
Gemalen kurkuma (tl)
Rode puntpaprika
2
4
(st) f
1/2 1
Knoflookteen (st)
1/2 1
Sjalot (st)
1
2
Baharat (tl)
100 200
Lamsgehakt (g) f
5 10
Verse munt (g) f
Volle yoghurt
25 50
(g) 7) 19) 22) f
Olijfolie (el)
Peper & zout

250 335 420 505
3/4 1 11/4 11/2
6

8

10

11/2 2 21/2 3
11/2 2 21/2 3
3
4
5
6
300 400 500 600
15 20 25 30
75 100 125 150

Zelf toevoegen
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

3264 / 780
39
15,1
80
11,1
4
25
0,3

728 / 174
9
3,4
18
2,5
1
6
0,1

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

SMAAKMAKERS BAKKEN
Verhit een koekenpan, zonder olie, op
middelmatig vuur en bak de baharat tot deze
begint te geuren. Voeg de olijfolie, knoflook en
sjalot toe en bak 1 – 2 minuten.

BAKKEN
Voeg de paprikareepjes toe en bak
3 minuten. Voeg het lamsgehakt toe en
roerbak nog 4 – 6 minuten. Breng op smaak
met peper en zout. Haal ondertussen de
blaadjes munt los van de takjes en snijd de
blaadjes fijn.

12

SERVEREN
Verdeel de kurkumarijst over de borden
en breng op smaak met peper en zout.
Leg de paprikahelften uit de oven op de
borden en vul ze met het lamsgehakt en de
paprikareepjes. Garneer met de verse munt
en serveer met de yoghurt.
tTIP: Let op! Kurkuma is erg sterk van
smaak én kleur– voeg daarom niet meer toe
dan aangegeven in het recept en pas op met
je kleding.

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

Platbroodpizza funghi en buffelmozzarella

met courgette en rucola

Champignons f

Courgette f

Rode ui

Knoflookteen

Buffelmozzarella f

Passata

Gedroogde tijm

Wit platbrood

Rucola f

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

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

LEES MEER OVER

• BUFFELMOZZARELLA •

OP DE BLOG

BEGIN

GOED

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

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

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

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

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

125 250 375 500 625 750
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1/2 1 11/2 2 21/2 3
60 125 185 250 310 375
100 200 300 400 500 600
11/2 3 41/2 6 71/2 9
2
4
6
8 10 12
20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
Olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn
1
2
3
4
5
(tl)
naar smaak
Peper & zout

6
6

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

3105 / 742
27
10,9
93
18,1
9
30
1,1

462 / 110
4
1,6
14
2,7
1
4
0,2

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

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

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

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

RWEETJE: Wist je dat geblikte tomaten
en tomatenpassata zoals je in dit gerecht
gebruikt, in tegenstelling tot wat veel mensen
denken, bijna net zoveel vitamines en
minderalen bevatten als verse tomaten?

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

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

#HelloFresh

ttTIP: Je bakt de platbroden even voor
zonder saus, zodat ze lekker krokant worden.
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KRUIDIGE DAHL MET ZOETE AARDAPPEL
met spinaziesalade en een frisse saus van buffelyoghurt

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

Veggie

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. Dit gerecht bevat bijna de helft van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vezels en de
kalium in de spinazie draagt bij aan een gezonde bloeddruk.

Zoete aardappel

Knoflookteen

Rode ui

Verse gember

Gemalen komijnzaad

Mosterdzaad

Gemalen kurkuma

Spinazie f

Pruimtomaat f

Verse bladpeterselie en
koriander f

Voorgekookte linzen

Naanbrood

Buffelyoghurt f

Citroen f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
2x kleine kom, saladekom, zeef, rasp en hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kruidige dahl met zoete aardappel.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
100 150 250 350 400 500
1
2
3
4
5
6
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1
2
3
4
5
6

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Bereid de bouillon. Schil de zoete aardappel
en snijd in blokjes van 1 – 2 cm. Pers de
knoflook of snijd fijn. Snipper de rode ui
en rasp de gember of snijd fijn. Meng in een
kleine kom het gemalen komijnzaad, het
mosterdzaad en de kurkuma.

SPECERIJEN BAKKEN
Voeg de gedroogde specerijen toe aan
een hapjespan met deksel en bak, zonder olie,
1 – 2 minuten of tot ze beginnen te geuren.
Voeg vervolgens de roomboter toe, laat
smelten en voeg de rode ui, gember en 3/4 van
de knoflook toe. Bak nog 2 – 3 minuten.

BAKKEN
Voeg de blokjes zoete aardappel toe
aan de hapjespan en bak, afgedekt, nog
1 – 2 minuten. Voeg de bouillon toe en laat
het geheel op laag vuur 15 minuten, afgedekt,
zachtjes koken. Haal de laatste 5 minuten
het deksel van de pan, zodat de bouillon iets
kan inkokent.
tTIP: Kook de dahl eventueel langer in voor
een minder nat eindresultaat.

Zoete aardappel (g)
Knoflookteen (st)
Rode ui (st)
Verse gember (cm)
Gemalen komijnzaad
1
2
(tl)
Mosterdzaad
1/2 1
(tl) 10)
1/2 1
Gemalen kurkuma (tl)
50 100
Spinazie (g) f
1
2
Pruimtomaat (st) f
Verse bladpeterselie en
10 15
koriander (g) f
Voorgekookte linzen
1/2 1
(pak)
1/2 1
Naanbrood (st) 1) 7)
50 100
Buffelyoghurt (g) 7) f
1/4 1/2
Citroen (st) f

3

4

5

6

11/2

2

21/2

3

11/2 2 21/2 3
150 200 250 300
3
4
5
6
20

25

35

40

11/2

2

21/2

3

11/2 2 21/2 3
150 200 250 300
3/4 1 11/4 11/2

Zelf toevoegen
250 500 750 1000 1250 1500
Groentebouillon (ml)
3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Roomboter (el)
Extra vierge olijfolie (tl) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Wittewijnazijn (tl)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

SALADE MAKEN
Scheur of snijd ondertussen de spinazie
klein. Maak in een saladekom een dressing
van de extra vierge olijfolie en wittewijnazijn.
Breng op smaak met peper en zout. Snijd
de pruimtomaat in kwarten. Meng de
pruimtomaat en de helft van de spinazie
met de dressing. Snijd de bladpeterselie en
koriander grof. Laat de linzen uitlekken in
een zeef.

DAHL AFMAKEN
Voeg de rest van de spinazie en de linzen
toe aan de hapjespan. Roer goed door, tot
de spinazie is geslonken. Laat de dahl nog
3 – 5 minuten op laag vuur pruttelen. Bak
ondertussen het naanbrood 2 – 3 minuten in
de oven. Meng in een kleine kom de overige
knoflook en 1/3 deel van de verse kruiden met
de buffelyoghurt. Breng op smaak met zout
en peper. Snijd de citroen in kwartentt.

SERVEREN
Verdeel de dahl over de borden. Serveer
de salade ernaast. Serveer het naanbrood bij
de dahl. Garneer met de citroenpartjes en de
overige verse kruiden. Zet de yoghurtsaus
op tafel, zodat iedereen deze zelf naar wens
kan toevoegen.
ttTIP: Meng om te variëren 1 tl
citroensap of -rasp per persoon door de
buffelyoghurtsaus. Daar wordt hij lekker
friszuur van.

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

2479 / 593
18
8,8
80
13,9
13
20
4,9

306 / 73
2
1,1
10
1,7
2
2
0,6

ALLERGENEN
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose 10) Mosterd

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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Quinoasalade met gele biet en geitenkaas
met avocado en walnoten

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

Gele biet is minder bekend dan zijn rode broertje en wat milder en frisser van smaak. Je snijdt
de biet in dunne plakjes, zodat je de schil er niet af hoeft te halen. Quinoa wordt gezien als een
supergraan, omdat het niet alleen meer maar ook betere eiwitten bevat dan andere granen. Dit
gerecht bevat daarnaast de helft van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vezels én is rijk aan
onverzadigde vetzuren, die gezond zijn voor hart en bloedvaten.

Gele biet f

Quinoa

Sjalot

Spinazie f

Avocado

Verse geitenkaas f

Walnoten

Gemalen komijnzaad

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Bakplaat, saladekom, pan met deksel, bakpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de quinoasalade met gele biet en geitenkaas.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

BIET IN DE OVEN
Verwarm de oven voor op 210 graden en
bereid de bouillon. Was de gele biet grondig
en snijd in dunne halve plakken van maximaal
1/2 cm dik. Verdeel de biet over een bakplaat
met bakpapier en besprenkel met de olijfolie.
Breng op smaak met peper en zout en bak
14 – 18 minuten in de oven.

QUINOA KOKEN
Verhit ondertussen een pan met deksel
op middelhoog vuur en bak de quinoa,
zonder olie, al roerend 1 minuut t. Voeg de
de bouillon toe en kook de quinoa, afgedekt,
12 – 15 minuten op laag vuur. Giet daarna af en
roer de quinoa los met een vork. Laat zonder
deksel uitstomen.

GROENTEN SNIJDEN
Snipper ondertussen de sjalot en scheur
of snijd de spinazie klein. Snijd de avocado
doormidden, verwijder de pit en snijd het
vruchtvlees in blokjes tt. Verkruimel de
verse geitenkaas. Verhit een koekenpan op
hoog vuur en rooster de walnoten, zonder
olie, tot ze beginnen te geuren. Haal uit de pan
en bewaar apart.

Gele biet (st) f
Quinoa (g)
Sjalot (st)
Spinazie (g) f
Avocado (st)
Verse geitenkaas
(g) 7) f
Walnoten (g) 8) 19) 25)
Gemalen komijnzaad
(tl)

1
2
3
4
5
6
70 140 210 280 350 420
1/2 1 11/2 2 21/2 3
50 100 150 200 250 300
1/2 1 11/2 2 21/2 3
50 100 150 200 250 300
10

20

30

40

50

1/4

1/2

3/4

1

11/4 11/2

Zelf toevoegen
175 350 525 700 875 1050
Groentebouillon (ml)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)
Extra vierge olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Wittewijnazijn (el)
1
2
3
4
5
6
Honing (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mosterd (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

3868 / 925
62
14,0
61
20,1
15
25
2,7

619 / 148
10
2,2
10
3,2
2
4
0,4

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

SPINAZIE TOEVOEGEN
Meng in een saladekom de extra vierge
olijfolie, de wittewijnazijn, de honing, de
mosterd en het gemalen komijnzaad tot
een dressing. Roer er de sjalot door en breng
op smaak met peper en zout. Voeg 2/3 van de
spinazie toe aan de quinoa, schep goed om
en verhit nog 2 minuten op middellaag vuur, of
tot de spinazie slinkt.

SALADE MENGEN
Voeg het quinoa-spinaziemengsel
toe aan de saladekom en meng goed
met de dressing. Roer vervolgens de helft
van de geroosterde biet, de helft van de
avocadoblokjes, de helft van de geitenkaas
en de overige spinazie erdoor.

tTIP: Je gebruikt niet alle quinoa in dit
gerecht. De overige quinoa kun je bijvoorbeeld
de volgende dag in een salade verwerken.

SERVEREN
Verdeel de quinoasalade over de borden
en garneer met de overige geroosterde biet,
de overige avocado en de overige geitenkaas.
Bestrooi met de walnoten.

ttTIP: De avocadopit verwijder je het
gemakkelijkst door de avocado niet in de
lengte, maar in de breedte doormidden te
snijden. Als je de twee helften van elkaar af
draait, valt de pit er bijna als vanzelf uit.

60

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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Kipfilet met Mexicaanse groentesalade
boordevol eiwitten en rijk aan vitamine C

JUNI IN BALANS
Lekker in je vel de zomer
tegemoet? Ga deze maand elke
week voor een balansrecept
met extra veel groenten, lekker
veel vezels en minder dan
600 calorieën.
Rode ui

Zoete aardappel

Rode paprika f

Mexicaanse kruiden

Sperziebonen f

Kipfilet f

Zwarte bonen

Feta f

Mesclun f

BALANSRECEPT
6 Totaal: 30-35 min. g Glutenvrij
* Gemakkelijk
% Eet binnen 5 dagen

Vezels, eiwitten en antioxidanten – zwarte bonen zitten er vol van. Ze houden je
bloedsuikerspiegel in balans, waardoor je energieniveau op peil blijft. Over balans gesproken,
dit gerecht bevat wel 300 gram groente per persoon en meer dan de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid vitamine C. Verantwoord genieten dus!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Saladekom, pan met deksel, bakplaat met bakpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kipfilet met Mexicaanse groentesalade.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Snijd de rode ui in halve ringen. Schil de zoete
aardappel en snijd in blokjes van 1 cm. Snijd
de rode paprika in repen.

GROENTEN BAKKEN
Meng in een saladekom de rode ui, zoete
aardappel en paprika met het grootste deel
van de Mexicaanse kruiden, de helft van de
olijfolie en peper en zout naar smaak. Verdeel
het mengsel over een bakplaat met bakpapier
en bak 18 – 20 minuten in de oven, of tot de
groenten gaar zijn.

SPERZIEBONEN KOKEN
Verwijder ondertussen de steelaanzet van
de sperziebonen en halveer ze. Schenk een
bodempje water in een pan met deksel. Voeg
een snuf zout en de sperziebonen toe, breng
afgedekt aan de kook en kook 6 – 8 minuten.
Giet af en laat uitstomen zonder deksel.

Rode ui (st)
Zoete aardappel (g)
Rode paprika (st) f
Mexicaanse kruiden
(zakje)
Sperziebonen (g) f
Kipfilet (st) f
Zwarte bonen (pak)
Feta (g) 7) f
Mesclun (g) 23) f

1/2 1 11/2 2 21/2 3
75 150 225 300 375 450
1
2
3
4
5
6
1/2

1

11/2

2

21/2

75 150 225 300 375 450
1
2
3
4
5
6
1/2 1 11/2 2 21/2 3
25 50 75 100 125 150
15 30 45 60 75 90

Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
Olijfolie (el)
Extra vierge olijfolie (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2
Zwarte balsamicoazijn
1/2 1 11/2 2 21/2
(el)
1/2 1 11/2 2 21/2
Honing (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

2473 / 591
24
6,2
43
16,5
19
40
1,8

393 / 94
4
1,0
7
2,6
3
6
0,3

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

KIP BAKKEN
Wrijf de kipfilet in met de overige
Mexicaanse kruiden, peper en zout.
Verhit de overige olijfolie in een koekenpan
op middelhoog vuur en bak de kipfilet
2 – 3 minuten per kant. Verlaag het vuur en
bak de kip nog 4 – 5 minuten, of tot de kipfilet
gaar is.

SALADE MAKEN
Laat ondertussen de zwarte bonen
uitlekken en verkruimel de feta. Meng in de
saladekom de extra vierge olijfolie met de
zwarte balsamicoazijn en honing. Voeg de
zwarte bonen, sperziebonen, groenten uit de
oven en de helft van de feta toe. Schep om en
breng goed op smaak met peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de mesclun over de borden
en schep de groentesalade erop (je kunt
de mesclun er ook naast serveren: als de
groenten nog warm zijn, zal de mesclun
slinken). Leg de kipfilet op de groentesalade
en garneer met de overige feta.
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
3
3
3

BROODJE OMELET MET PITTIGE BLAUWE KAAS
Met gebakken portobello en coleslaw

Knoflookteen

Verse bladpeterselie f

Portobello f

Wortel & rodekool f

Zuurdesembroodje

Vrije-uitloopei f

Deense blauwe kaas f

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

Quick & Easy

Wist je dat het Engelse woord 'coleslaw' een verbastering van het Nederlandse 'koolsla' is?
Vandaag maak je zelf een vinaigrette voor de coleslaw. Het zuur in de vinaigrette maakt de
rauwe kool zacht en lekker fris: heerlijk bij de pittige blauwe kaas. Kortom, niet zomaar een
broodje omelet!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Saladekom, kom en 2x koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de broodje omelet met pittige blauwe kaas.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
Knoflookteen (st)
Verse bladpeterselie (g) f
Portobello (st) f
Wortel & rodekool (g) 23) f
Zuurdesembroodje (st)
1) 6) 11) 17) 21) 22)
Vrije-uitloopei (st) 3) f
Deense blauwe kaas (g) 7) f

1 VOORBEREIDEN

2 COLESLAW MENGEN

• Pers of snijd de knoflook fijn en hak de verse
bladpeterselie grof.

• Voeg de wortel en rodekool toe aan de saladekom, meng
goed en bewaar apart.

Extra vierge olijfolie (el)
Wittewijnazijn (el)
Mosterd (tl)
Honing (tl)
Roomboter (el)
Peper & zout

• Bak het zuurdesembroodje 8 minuten in de oven.

f in de koelkast bewaren

• Kluts de eieren met een vork in een kom en meng er de
bladpeterselie, peper en zout door.

VOEDINGSWAARDEN

• Verwarm de oven voor op 210 graden.

• Snijd de portobello in plakken.
• Klop in een saladekom de extra vierge olijfolie,
wittewijnazijn, mosterd, honing, peper en zout tot een
dressing.

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

1P

2P

3P

4P

1/2
21/2
1
100

1
5
2
200

11/2
71/2
3
300

2
21/2
3
10 121/2 15
4
5
6
400 500 600

1

2

3

4

5

6

4
50

6
75

8
100

10
125

12
150

71/2
21/2
11/4
11/4
5

9
3
11/2
11/2
6

2
25
Zelf toevoegen
11/2
1/2
1/4
1/4
1

3
1
1/2
1/2
2

41/2
6
11/2
2
3/4
1
3/4
1
3
4
naar smaak

5P

PER PORTIE

PER 100 G

3830 / 916
54
19,4
68
4,3
8
34
2,4

747 / 179
11
3,8
13
0,8
2
7
0,5

6P

ALLERGENEN
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij

3 OMELET EN PORTOBELLO BAKKEN

• Verhit de helft van de roomboter in een koekenpan op
middelmatig vuur, voeg het eimengsel toe en bak in
6 – 7 minuten 1 omelet per 2 personent.
• Verhit in een andere koekenpan de overige roomboter
op hoog vuur en bak in 4 minuten de portobello met de
knoflook gaar en bruin. Breng op smaak met peper en zout.
• Verkruimel de danablu boven de omelet.

4 SERVEREN

• Snijd het broodje doormidden.
• Snijd de omelet door de helft en verdeel over het broodje.
• Leg de plakken portobello en een klein deel van de
coleslaw op de omelet.
• Serveer de broodjes met de overige coleslaw.

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

tTIP: De omelet omdraaien hoeft niet. Hij is klaar zodra de
bovenkant gestold is.
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Griekse salade met kippendij
Met parelcouscous en feta

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

Quick & Easy

In de Griekse keuken geldt: less is more. De bekende Griekse salade bestaat meestal uit niets
meer dan tomaat, komkommer, ui, feta, en een scheut goede olijfolie. In dit recept maak je
van deze klassieke salade een volwaardige maaltijd door er parelcouscous en mediteraans
gekruide kip aan toe te voegen.

Parelcouscous

Mediterraans
gekruide
kippendijreepjes f

Romaine sla f

Pruimtomaat f

Komkommer f

Rode ui

Feta f

Citroen f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de Griekse salade met kippendij.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
Parelcouscous (g) 1)
Mediterraans gekruide
kippendijreepjes (g) f
Romaine sla (st) f
Pruimtomaat (st) f
Komkommer (st) f
Rode ui (st)
Feta (g) 7) f
Citroen (st) f

1 KOKEN EN BAKKEN

• Bereid de bouillon in een pan met deksel. Voeg de
parelcouscous toe en kook de parelcouscous, afgedekt,
in 12 – 14 minuten droog. Roer regelmatig om aanbakken
te voorkomen.
• Verwarm ondertussen de olijfolie in een koekenpan op
middelhoog vuur. Bak hierin de kippendijreepjes in
6 – 7 minuten gaar.

2 SNIJDEN EN VERBROKKELEN

Groentebouillon (ml)
Olijfolie (el)
Extra vierge olijfolie (el)
Honing (tl)
Peper & zout

• Snijd de tomaat en de komkommer in kleine blokjes en
snipper de rode uit.

f in de koelkast bewaren

• Voeg de tomaat, komkommer en ui toe aan de
romaine sla.

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

• Snijd ondertussen de romaine sla klein en voeg toe aan een
saladekom.

• Verbrokkel de feta.

VOEDINGSWAARDEN

1P

2P

3P

4P

5P

6P

85

170

250

335

420

500

100 200

300

400

500

600

1/4
1/2
1
2
1/4
1/2
1/2
1
25 50
1/2
1
Zelf toevoegen
175 350
1
1
1/2
1
1
2

3/4
3
3/4
11/2
75
11/2

1
4
1
2
100
2

11/4
5
11/4
21/2
125
21/2

11/2
6
11/2
3
150
3

525 700 875 1050
2
2
3
3
11/2
2
21/2
3
3
4
5
6
naar smaak

PER PORTIE

PER 100 G

3140 / 751
32
7,9
74
14,6
7
36
2,9

411 / 98
4
1,0
10
1,9
1
5
0,4

ALLERGENEN
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose

3 DRESSING MAKEN

4 SERVEREN

• Meng per persoon 1 el citroensap met de extra vierge
olijfolie en de honing en breng op smaak met peper en zout.

• Schep hier de parelcouscous en de kippendijstukjes over
en garneer met de feta en de partjes citroen.

• Pers de helft van de citroen uit en snijd de rest in parten.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik dan 50 g
parelcouscous per persoon en laat de extra vierge olijfolie
achterwege. Kook deze hoeveelheid parelcouscous in
100 ml bouillon.

• Verdeel de salade over de borden.

• Voeg de dressing toe aan de saladekom en meng goed.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website
of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh

tTIP: Houd je niet van rauwe rode ui? Voeg deze dan toe aan
de kip en bak kort mee.
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SALADE MET BUFFELMOZZARELLA EN SERRANOHAM
MET GESCHAAFDE VENKEL EN GEROOSTERDE DRUIVEN

Venkel f

Verse munt f

Buffelmozzarella f Blauwe pitloze druiven
f

Demi-baguette

Walnoten

Kappertjes f

Babyspinazie en
radicchio f

Serranoham f

8 40 min
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

Buffelmozzarella smaakt niet alleen goed in de klassieke combinatie met tomaat en basilicum,
maar ook met fruitige, zoete smaken zoals die van druiven. Je garneert dit gerecht met knapperige
walnoten en gefrituurde kappertjes. Ben jij benieuwd hoe de mozzarella wordt gemaakt? Lees er
meer over op onze blog!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Saladekom, dunschiller, keukenpapier, ovenschaal, garde, kleine steelpan, schuimspaan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de salade met buffelmozzarella en serranoham.

SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 210 graden.
Halveer de venkel en verwijder de harde kern.
Snijd eventueel venkelloof klein. Schaaf de
gehalveerde venkel met een dunschiller in
zo dun mogelijke plakjes. Snijd de blaadjes
verse munt in dunne reepjes. Scheur de
buffelmozzarella in grove stukken.

DRUIVEN ROOSTEREN
Laat de blauwe druiven aan de tak en
meng ze in een ovenschaal voorzichtig met
1/4 el olijfolie per persoon. Bak 15 – 20 minuten
in de oven. Leg de laatste 7 – 9 minuten de
demi-baguette ernaast en bak mee. Verhit
ondertussen een koekenpan op hoog vuur
en rooster de walnoten, zonder olie, totdat
ze beginnen te geuren. Haal uit de pan en
bewaar apart.

KAPPERTJES FRITUREN
Dep de kappertjes droog met
keukenpapier. Verhit de zonnebloemolie in
een kleine steelpan op hoog vuur en wacht
tot de olie goed heet is. Voeg de kappertjes
voorzichtig toe aan de pan en bak ze
4 – 6 minuten, of tot ze knapperig zijn. Haal
met een schuimspaan uit de pan en laat
uitlekken op keukenpapier.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P
1/2 1 11/2 2 21/2
Venkel (st) f
21/2 5 71/2 10 121/2
Verse munt (g) f
Buffelmozzarella (g)
60 125 180 250 305
7) f
Blauwe pitloze druiven
125 250 375 500 625
(g) f
Demi-baguette (st)
1
2
3
4
5
1) 17) 20) 21) 22) 25)
Walnoten (g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Kappertjes (g) f
Babyspinazie en
30 60 90 120 150
radicchio (g) 23) f
40 80 120 160 200
Serranoham (g) f
Zelf toevoegen
11/4 21/2 33/4 5 61/4
Olijfolie (el)
3
6
9 12 15
Zonnebloemolie (el)
2
3
4
6
Extra vierge olijfolie (el) 1
Witte balsamicoazijn
1/2 1 11/2 2
3
(el)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Mosterd (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2
Honing (tl)
naar smaak
Peper & zout

6P
3
15
375
750
6
60
60
180
240
71/2
18
8
4
11/2
3

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

CROSTINI MAKEN
Snijd ondertussen de afgebakken demibaguette in dunne plakken. Wrijf de plakken
in met de overige olijfolie en zout. Verhit
dezelfde koekenpan op middelhoog vuur en
bak de plakken 5 – 7 minuten per kant, of tot
ze goudbruin en knapperig zijn. Druk ze af en
toe goed met een spatel tegen de bodem van
de pan. Haal uit de pan en bewaar apart.

SALADE MENGEN
Klop ondertussen in een saladekom de
extra vierge olijfolie, witte balsamicoazijn,
mosterd, honing, peper en zout met een garde
tot een vinaigrette. Voeg de babyspinazie en
radicchio en de geschaafde venkel toe aan de
saladekom en meng goed.

SERVEREN
Verdeel de salade over de borden en leg
er de stukjes buffelmozzarella, de plakjes
serranoham en de geroosterde druiven
tussen. Serveer de salade met de crostini
en bestrooi met de knapperige kappertjes,
het eventuele venkelloof, de munt en
de walnoten.

PER PORTIE

Energie (kJ/kcal)
5079 / 1214
Vetten (g)
72
Waarvan verzadigd (g)
16,4
Koolhydraten (g)
94
Waarvan suikers (g)
27
Vezels (g)
9
Eiwit (g)
37
Zout (g)
5,0

PER 100 G

850 / 203
12
2,7
16
4,6
2
6
0,8

ALLERGENEN
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja
21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij 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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ZWARTE TAGLIATELLE MET GROTE GARNALEN
EN VARKENSWORST IN PITTIGE TOMATENSAUS

Knoflookteen

Rode peper

Vleestomaat f

Peterselieknoflookvarkensworst
f

Gepelde tomaten

Citroen f

Verse krulpeterselie f Zwarte tagliatelle f

Grote garnalen f

0 50 min
L Lactosevrij
* Gemakkelijk
% Eet binnen 5 dagen

Vlees en vis in één gerecht? Ja, dat kan heel goed en wordt ook wel surf 'n' turf genoemd. Maar dat
is niet het enige opvallende aan dit gerecht. Wat dacht je van de zwarte tagliatelle? Deze is gemaakt
met inktvisinkt en komt van pastafabriek Al Dente – zorg ook dat hij al dente is!

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, rasp, grote hapjespan en pan.
Laten we beginnen met het koken van de zwarte tagliatelle met grote garnalen.

SAUSSMAAKMAKERS SNIJDEN
Pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder
de zaadlijsten van de rode peper en snijd fijn.
Snijd de vleestomaat in blokjes. Snijd het vel
van de varkensworst open en knijp het vlees
uit het vel.

SAUS MAKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een grote
hapjespan op middelmatig vuur. Voeg de
rode peper en de helft van de knoflook toe
en bak 3 – 4 minuten. Voeg het vlees van de
varkensworst toe en rul los in 3 – 4 minuten.
Voeg daarna de blokjes vleestomaat, de
gepelde tomaten, de suiker, 1/4 tl zout per
persoon en 75 ml water per persoon toe.
Breng aan de kook en laat 30 minuten
zachtjes koken.

INGREDIËNTEN

SNIJDEN
Rasp ondertussen de schil van de
citroen en snijd de citroen in parten. Snijd de
krulpeterselie fijn.

1P 2P 3P 4P 5P
1
2
3
4
5
Knoflookteen (st)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Rode peper (st)
1
2
3
4
5
Vleestomaat (st) f
Peterselie2
3
4
5
knoflookvarkensworst 1
(st) f
Gepelde tomaten (pak) 1/2 1 11/2 2 21/2
1/2 1 11/2 2 21/2
Citroen (st) f
Verse krulpeterselie
21/2 5 71/2 10 121/2
(g) f
Zwarte tagliatelle (g)
125 250 375 500 625
1) 3) 14) f
Grote garnalen (g) 2) f 130 260 390 520 650
Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
Olijfolie (el)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Suiker (tl)
naar smaak
Peper & zout

6P
6
11/2
6
6
3
3
15
750
780
6
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)

PER PORTIE

PER 100 G

4038 / 965
46
13,9
82
11,5
7
52
3,6

493 / 118
6
1,7
10
1,4
1
6
0,4

ALLERGENEN
1) Glutenbevattende granen 2) Schaaldieren 3) Eieren
14) Weekdieren

ZWARTE TAGLIATELLE KOKEN
Breng, als de saus nog 10 minuten moet
koken, een pan met water aan de kook voor
de zwarte tagliatelle. Kook de tagliatelle in
4 minuten gaart. Giet daarna af.

tTIP: Onze zwarte tagliatelle bevat
inktvisinkt, waardoor tijdens het koken een
visachtige geur kan vrijkomen. Schrik niet, dit
hoort zo!

GARNALEN BAKKEN
Verhit ondertussen de overige olijfolie in
een koekenpan op middelhoog vuur en voeg
de overige knoflook, 1/2 tl citroenrasp per
persoon en de garnalen toe. Bak
2 – 4 minuten, of tot de garnalen gaar zijn.
Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
Voeg het sap van 1 citroenpartje per
persoon toe aan de tomatensaus en breng op
smaak met flink wat peper en zout. Roer de
zwarte tagliatelle door de tomatensaus en
verdeel over de borden. Leg de grote garnalen
erop en garneer met krulpeterselie. Serveer
met de overige citroenparten.
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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KIPDRUMSTICKS PIRI-PIRI MET AARDAPPELSALADE
Met geroosterde paprika

Rode paprika f

Vastkokende
aardappelen

Kipdrumsticks piri-piri

Verse bieslookf

Bosui f

Mayonaise f

f

6 Totaal: 25-30 min. g Glutenvrij
* Gemakkelijk
% Eet binnen 5 dagen

Wist je dat de rode paprika meer dan drie keer zoveel vitamine C bevat als een sinaasappel? Dit
gerecht bevat ongeveer 200 gram rode paprika per persoon en daarmee krijg je bijna vier keer
de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vitamine C binnen. Tip: als het weer het toelaat, kun je
deze maaltijd ook lekker buiten eten. De aardappelsalade kun je van tevoren maken en de kip
kan op de barbecue!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier, saladekom en hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kipdrumsticks piri-piri met aardappelsalade.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode paprika (st) f
Vastkokende
aardappelen (g)
Kipdrumsticks piri-piri
(st) f
Verse bieslook (g) f
Bosui (st) f
Mayonaise
(g) 3) 10) 19) 22) f

PAPRIKA BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Snijd de rode paprika in de lengte in vieren en
verwijder de zaadlijsten. Meng de paprika op
een bakplaat met bakpapier met de olijfolie en
breng op smaak met peper en zout. Rooster de
paprika 20 – 25 minuten in de oven.

AARDAPPELEN KOKEN
Breng ondertussen ruim water aan
de kook in een pan met deksel. Schil de
aardappelen of was ze grondig en snijd in
schijfjes van ongeveer 1 cm dik. Voeg de
aardappelschijfjes toe aan de pan met
deksel, breng afgedekt aan de kook en laat
10 – 12 minuten zachtjes koken. Giet daarna af
en spoel met koud water om ze af te koelen.

KIP BEREIDEN
Snijd de kipdrumsticks op 2 plekken
in tot op het bot. Verhit de roomboter
in een hapjespan met deksel en bak de
kipdrumsticks in 5 – 6 minuten rondom
bruin op hoog vuur. Verlaag daarna het vuur,
voeg 1 el water per persoon toe en bak de
kipdrumsticks, afgedekt, in 13 – 16 minuten
gaar op laag vuur. Keer regelmatig om.

Olijfolie (el)
Roomboter (el)
Peper & zout

11/2

3

41/2

6

71/2

200 400 600 800 1000 1200
2

4

6

8

10

21/2
11/2

5
3

71/2 10 121/2 15
41/2 6 71/2 9

25

50

75 100 125 150

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

3368 / 805
47
11,1
52
13,3
8
39
0,5

506 / 121
7
1,7
8
2,0
1
6
0,1

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

SALADE MAKEN
Meng ondertussen de afgekoelde
aardappelen in een saladekom met het
grootste deel van de bieslook, het grootste
gedeelte van de bosui en de mayonaise t.
Breng op smaak met peper en zout.

tTIP: Bosui heeft een scherpe smaak. Houd
je hier niet van? Bak de bosui dan even kort in
de pan van de kip.

12

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

ALLERGENEN

SNIJDEN
Snijd of knip ondertussen de bieslook
fijn. Snijd zowel het groene als het witte
gedeelte van de bosui in fijne ringen.

9

SERVEREN
Serveer de koude aardappelsalade met
de geroosterde paprika en de kipdrumsticks.
Garneer de aardappelsalade met de overige
bieslook en bosui.

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

WEEK 25 | 2019

3
3

-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

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

1

2

Zelf toevoegen

Met peer en pistachenoten

Roomboter (el)

Naar smaak

Peper & zout
fin de koelkast bewaren

SPELTWAFELS

BENODIGDHEDEN
Kom en koekenpan

Met kalkoenfilet en
hüttenkäse

1
2
3
4
5

Verwarm de oven voor op 200 graden.

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

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

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

PER PORTIE

PER 100 G

1659 / 397
20
7,9
35
5,4
5
18
1,2

606 / 145
7
2,9
13
2,0
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.

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.

4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f

VOEDINGSWAARDEN

WEEK 25 | 2019

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) Glutenbevattende granen 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

1391 / 333
14
6,4
37
30,3
6
11
0,2

449 / 107
5
2,1
12
9,8
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) 3) 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) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20) Soja 21) Melk/lactose
23) Selderij 24) Mosterd 25) Sesam

