Gebakken zeebaars met salieboter
Met tomaat, prei en kerrie-aardappelen

Vastkokende
aardappelen

Kerriepoeder

Prei f

Rode cherrytomaten f

Knoflookteen

Verse salie f

Zeebaarsfilet met vel f

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

Kruidenboter kun je kant-en-klaar kopen, maar is ook verrassend makkelijk zelf te
maken. In dit gerecht breng je de boter op smaak met salie, een kruid met een hele eigen
smaak die uitstekend bij de zeebaarsfilet past. Bekijk ook onze blog voor andere lekkere
kruidenboterrecepten. De cherrytomaatjes bestrooi je voor ze de oven in gaan met een beetje
suiker, zo haal je de zoete smaak naar boven.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
2x bakplaat met bakpapier, koekenpan en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de gebakken zeebaars met salieboter.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

AARDAPPELEN BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden
en haal de boter uit de koelkastt. Schil de
aardappelen of was ze grondig en snijd in
parten. Meng de aardappelen op een bakplaat
met bakpapier met de helft van de olijfolie en
het kerriepoeder. Breng op smaak met peper
en zout en schep om. Bak de aardappelen
30 – 35 minuten in de oven, of totdat ze
knapperig zijn.

GROENTEN SNIJDEN
Was ondertussen de prei en snijd het
witte en het lichtgroene deel in dunne ringen.
Snijd de rode cherrytomaten in kwarten. Pers
of snijd de knoflook fijn en snijd de blaadjes
verse salie zo fijn mogelijk.
tTIP: Haal, indien mogelijk, de boter al 2 uur
van tevoren uit de koelkast. Als de boter zacht
is, kun je de salie er makkelijker doorheen
mengen.

TOMATEN ROOSTEREN
Verdeel de cherrytomaten over een
andere bakplaat met bakpapier en bestrooi
met peper, zout en 1/2 tl suiker per persoon
of meer naar smaak. Bak de tomaten in de
laatste 10 minuten mee met de aardappelen
in de oven.

Vastkokende
aardappelen (g)
Kerriepoeder (tl) 9) 10)
Prei (st) f
Rode cherrytomaten
(g) f
Knoflookteen (st)
Verse salie (g) 23) f
Zeebaarsfilet met vel
(100 g) 4) f
Roomboter (el)
Olijfolie (el)
Suiker
Peper & zout

250 500 750 1000 1250 1500
11/2
1/2

3
1

41/2
11/2

6
2

71/2
21/2

125 250 375 500 625 750
1/2
2

1
3

11/2
4

2
5

21/2
6

3
7

1

2

3

4

5

6

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

2573 / 615
25
9,0
59
6,3
10
32
0,3

426 / 102
4
1,5
10
1,0
2
5
0,0

ALLERGENEN
4) Vis 9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BAKKEN, MENGEN EN DEPPEN
Verhit ondertussen de overige olijfolie
in een koekenpan op middelhoog vuur en
bak de prei in 5 – 7 minuten zacht. Breng op
smaak met peper en zout. Haal de prei uit
de koekenpan en houd eventueel warm in
aluminiumfolie. Meng ondertussen in een
kleine kom de boter, de salie en de knoflook
met een vork. Dep de zeebaarsfilet droog
met keukenpapier.

ZEEBAARS BAKKEN
Verhit in dezelfde koekenpan een 1/2 el
van de salieboter per persoon op middelhoog
vuur en bak de zeebaarsfilet 2 – 3 minuten
op het vel. Verlaag het vuur en bak de vis nog
1 minuut op de andere zijdett. Bestrooi met
peper en zout. Voeg de overige salieboter en
1 el water per persoon toe aan de koekenpan
en bak nog 1 minuut.

SERVEREN
Serveer de zeebaarsfilet met de gekruide
aardappelen, de prei en de cherrytomaten.
Besprenkel met het bakvet uit de koekenpan.

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

ttTIP: Beweeg de vis tijdens het bakken
op het vel niet te veel heen en weer in de
pan, maar druk hem zo nu en dan voorzichtig
aan met een spatel. Zo wordt het vel extra
knapperig.

#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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ROMIGE FARFALLE MET GEKRUID KIPGEHAKT
Met venkel, spinazie en belegen kaas

Ui

Knoflookteen

Rode peper f

Venkel f

Farfalle

Italiaans gekruid
kipgehakt f

Spinazie f

Crème fraîche f

Geraspte
belegen kaas f

5 Totaal: 20–25 min.
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

Dit gerecht staat in een handomdraai op tafel. Het gehakt hebben we vast voor je gekruid voor
extra veel smaak. De pasta is romig, maar toch fris dankzij de lichte anijssmaak van de venkel.
Je geeft het gerecht wat pit met rode peper - vergeet niet te kijken hoeveel peper je nodig hebt
voor het aantal personen waarvoor jij kookt.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de romige farfalle met gekruid kipgehakt.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

KNOFLOOK EN UI SNIJDEN
Kook ruim water in een pan met deksel
voor de farfalle. Snipper de ui en pers de
knoflook of snijd fijn.

PEPER EN VENKEL SNIJDEN
Verwijder de zaadlijsten van de rode
peper en snijd de rode peper fijn t. Halveer
de venkel, snijd in kwarten en verwijder de
harde kern. Snijd de venkel in kleine blokjes.

FARFALLE KOKEN
Kook de farfalle, afgedekt,
10 – 12 minuten in de pan met deksel en giet
af. Laat zonder deksel uitstomen.

1/2 1 11/2 2 21/2
Ui (st)
1
2
3
4
5
Knoflookteen (st)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Rode peper (st) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Venkel (st) f
90 180 270 360 450
Farfalle (g) 1) 17) 20)
Italiaans gekruid
100 200 300 400 500
kipgehakt (g) f
100 200 300 400 500
Spinazie (g) 23) f
Crème fraîche
3
6
9 12 15
(el) 7) f
Geraspte belegen kaas
15 25 35 50 65
(g) 7) f
Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
Olijfolie (el)
naar smaak
Peper & zout

3
6
11/2
3
540
600
600
18
75

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

3556 / 850
40
18,2
78
11,8
9
40
0,7

645 / 154
7
3,3
14
2,1
2
7
0,1

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

BAKKEN
Verhit ondertussen de olijfolie in een wok
of hapjespan met deksel en bak het kipgehakt
in 3 minuten los op middelhoog vuur. Voeg
de ui, knoflook en rode peper toe en bak
2 minuten mee. Voeg de venkel en 1 el water
per persoon toe, bestrooi met peper en zout
en bak, afgedekt, 5 minuten.

SAUS MAKEN
Zet het vuur laag en scheur de spinazie,
eventueel in delen, klein boven de wok of
hapjespan en laat al roerend slinken. Voeg de
crème fraîche en de helft van de belegen kaas
toe en roer goed door. Voeg de farfalle toe,
breng verder op smaak met peper en zout en
verhit nog 1 minuut.

SERVEREN
Verdeel de pasta over de borden. Garneer
met de overige belegen kaas.

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

tTIP: De zaadlijsten en zaadjes zijn het
pittigste deel van de peper, daarom verwijder
je ze hier. Houd je juist van pittig? Laat de
zaadlijsten dan zitten.

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

Ui

Knoflookteen

Vers basilicumf

Bleekselderij f

Pruimtomaat f

Risottorijst

Rode peper f

Buffelmozzarella f

Geraspte pecorinof

7 Totaal: 30-35 min. v Veggie
+ Veel handelingen g Glutenvrij
% Eet binnen 5 dagen

Waan je tijdens het koken van deze risotto in een Italiaanse cucina. De klassieke drie-eenheid
mozzarella, basilicum en tomaat steelt de show in dit comfort-food-gerecht. Heb je nog een
restje witte wijn in de koelkast staan? Blus de rijst dan af met een klein scheutje voor je de
bouillon toevoegt. Door zuur toe te voegen aan de rijst, geef je meer diepte aan het gerecht.

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de risotto met buffelmozzarella.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

GROENTEN BEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui en pers
de knoflook of snijd fijn. Hak het basilicum
grof. Snijd de bleekselderij in dunne halve
boogjes. Smelt de roomboter in een pan met
deksel op middellaag vuur en voeg de ui, de
knoflook, de bleekselderij, de olijfolie en 2 el
water per persoon toe. Roerbak de groenten
5 minuten op laag vuur, of totdat ze zacht zijn.

RISOTTORIJST BAKKEN
Snijd ondertussen de pruimtomaat in
blokjes van 1 cm en bewaar apart. Voeg de
risottorijst toe aan de pan met deksel en bak
al roerend 1 minuut.

RISOTTO BEREIDEN
Voeg 1/3 van de bouillon toe aan de pan
met deksel en laat de rijstkorrels de bouillon
langzaam opnemen t. Roer regelmatig door.
Voeg zodra de bouillon door de risottokorrels
is opgenomen weer 1/3 van de bouillon toe.
Verwijder ondertussen de zaadlijsten van de
rode peper en snijd de rode peper fijn.

Ui (st)
Knoflookteen (st)
Vers basilicum (g) 23) f
Bleekselderij (stengels)
9)f
Pruimtomaat (st) f
Risottorijst (g)
Rode peper (st) f
Buffelmozzarella (g)
7) f
Geraspte pecorino (g)
7) f

1/4
1
3

1/2
2
5

3/4
3
8

1 11/4 11/2
4
5
6
10 13 15

1

2

3

4

5

11/2 3 41/2 6 71/2 9
75 150 225 300 375 450
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
70 125 200 250 300 375
10

20

30

40

50

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

PER PORTIE

PER 100 g

2653 / 634
30
16,6
67
7,3
4
20
3,7

418 / 100
5
2,6
11
1,2
1
3
0,6

ALLERGENEN
7) Melk/lactose 9) Selderij
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

OP SMAAK BRENGEN
Haal de pan van het vuur. Scheur de
buffelmozzarella in stukjes en roer samen
met de helft van het basilicum door de
risotto. Voeg de helft van de geraspte
pecorino en peper en zout naar smaak toe en
laat, afgedekt, 2 minuten staan.

SERVEREN
Verdeel de risotto over de borden en
bestrooi met de rode peper en de overige
pecorino. Garneer met het overige basilicum.

ttTIP: De hoeveelheid vocht die je nodig
hebt om de risotto te garen, is sterk afhankelijk
van de grootte van je pan. Proef daarom
tussendoor en voeg indien nodig meer water
of bouillon toe.

tTIP: Vervang naar wens 50 ml van
de bouillon per persoon door dezelfde
hoeveelheid witte wijn.

60

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

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

RISOTTO AFMAKEN
Roer de tomatenblokjes door de risotto.
Voeg de overige bouillon toe aan de risotto en
laat de rijstkorrels de bouillon weer langzaam
opnemen. Blijf goed doorroeren. De risotto
is gaar zodra de korrels vanbuiten zacht zijn,
maar nog een lichte bite hebben vanbinnen.
Dit duurt ongeveer 20 – 25 minuten tt. Voeg
eventueel extra water toe om de korrels nog
verder te garen.

6

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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SCHELVISFILET MET LINZEN EN SPEKJES
Met peen en prei

Ui

Knoflookteen

Peen f

Prei f

Spekblokjes f

Linzen

Schelvisfilet
zonder vel f

7 Totaal: 30-35 min. g Glutenvrij
- Supersimpel
d Lactosevrij
§ Eet binnen 3 dagen L Calorie-focus

Snel, weinig afwas én om je vingers bij af te likken – wat wil je nog meer? Schelvis behoort tot de
kabeljauwachtigen en lijkt qua smaak dan ook veel op kabeljauw, hij is alleen wat zachter van
structuur. De linzen in dit gerecht zijn niet alleen lekker: ze zitten ook nog eens vol eiwitten, ijzer
en vitamine B. Linzen zorgen ook voor koolhydraten, daarom is het niet nodig om bijvoorbeeld
aardappelen of rijst aan dit gerecht toe te voegen.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de schelvisfilet met linzen en spekjes.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
½ 1 1½ 2 2½ 3
Ui (st)
1
2
3
4
5
6
Knoflookteen (st)
100 200 300 400 500 600
Peen (g) f
100 200 300 400 500 600
Prei (g) f
40 80 120 160 200 240
Spekblokjes (g) f
½ 1 1½ 2 2½ 3
Linzen (blik)
Schelvisfilet zonder vel
1
2
3
4
5
6
(100 g) 4) f

SNIJDEN
Snipper de ui en pers de knoflook of snijd
fijn. Snijd de peen in kleine blokjes van ½ cm
en de prei in fijne ringen.

GROENTEN BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een wok
of hapjespan met deksel en fruit de ui en de
knoflook 2 – 3 minuten op middellaag vuur.
Voeg de peen en prei toe en bak de groenten,
afgedekt, 5 – 7 minuten op middelhoog vuur.
De peen mag knapperig blijven.

SPEKBLOKJES BAKKEN
Verhit ondertussen een koekenpan,
zonder olie, op middelhoog vuur en bak de
spekblokjes in 3 – 4 minuten knapperig. Laat
de linzen uitlekken.

Olijfolie (el)		
Peper & zout

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

2255 / 539
28
8,0
28
9,5
16
35
0,4

435 / 104
5
1,5
5
1,8
3
7
0,1

ALLERGENEN
4) Vis

MENGEN
Voeg de spekblokjes en de linzen toe aan
de wok of hapjespan met de gebakken peen
en prei en breng op smaak met peper en
zout t. Houd warm tot serveren.

VIS BAKKEN
Dep de schelvisfilet droog met
keukenpapier. Verhit de overige olijfolie
in dezelfde koekenpan als waarin de
spekblokjes zijn gebakken en bak de
schelvisfilet 1 – 2 minuten per kant op
middelhoog vuur. Breng op smaak met peper
en zout.

SERVEREN
Verdeel het linzen-groentemengsel over
diepe borden en serveer met de schelvisfilet.

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

tTIP: Let op: spek is al zout van zichzelf.
Proef goed en breng dit gerecht vooral op
smaak met peper.

LWEETJE: Linzen behoren tot de
peulvruchten en zijn supergezond. Ze zijn rijk
aan vezels, goed voor de spijsvertering dus.

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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PITA-PIZZA MET RICOTTA, SPINAZIE EN SPEKBLOKJES
Met een frisse salade

Wit pitabrood

Geschaafde amandelen

Spekblokjes f

Sjalot

Knoflookteen

Spinazie f

Vleestomaat f

Ricotta f

Geraspte pecorino f

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

Voor alle pizzaliefhebbers – wie niet zou je zeggen – hebben we een leuke variatie bedacht: pitapizzaatjes! Wist je trouwens dat ricotta in het Italiaans 'dubbel gekookt' betekent? Deze zachte
kaas is gemaakt van de wei die overblijft na het maken van harde kazen, zoals Parmezaanse
kaas, die daarna opnieuw gekookt wordt.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, bakplaat, kleine kom, saladekom, zeef en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de pita-pizza met ricotta, spinazie en spekblokjes.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

BAKKEN EN ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 200 graden
en bak de witte pita's 8 – 10 minuten op
een bakplaat. Je kunt de pita's eventueel
ook toasten in een broodrooster. Verhit
ondertussen een koekenpan, zonder olie, op
middelmatig vuur en rooster de geschaafde
amandelen tot ze beginnen te kleuren. Haal
uit de pan en bewaar apart.

SPEKBLOKJES BAKKEN
Verhit dezelfde koekenpan op
middelmatig vuur en bak de spekblokjes
zonder olie ongeveer 7 – 9 minuten, of tot ze
knapperig worden.

SPINAZIE BAKKEN
Snipper ondertussen de sjalot en pers
de knoflook of snijd fijn. Verhit de olijfolie in
een wok of hapjespan op middelhoog vuur
en fruit de sjalot en knoflook 1 – 2 minuten.
Voeg de helft van de spinazie toe en bak de
spinazie 3 – 4 minuten, tot hij geslonken is.
Voeg de wittewijnazijn toe en breng op smaak
met peper en zout. Leg de spinazie in een zeef,
druk er met een lepel zoveel mogelijk vocht uit
en laat verder uitlekken.

Wit pitabrood (st) 1)
Geschaafde amandelen
(g) 8) 19) 25)
Spekblokjes (g) f
Sjalot (st)
Knoflookteen (st)
Spinazie (g) f
Vleestomaat (st) f
Ricotta (g) 7) f
Geraspte pecorino
(g) 7) f

2

4

6

8

10

12

5

10

15

20

25

30

40 80 120 160 200 240
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1/2 1 11/2 2 21/2 3
200 400 600 800 1000 1200
1/2 1 11/2 2 21/2 3
50 100 150 200 250 300
10

25

35

50

60

Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Wittewijnazijn (tl)
Zwarte balsamicoazijn
1
2
3
4
5
6
(tl)
1/
4
1/
2
3/
4
1
11/
4
11/
2
Extra vierge 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

3284 / 785
36
13,0
79
9,0
10
31
3,5

558 / 133
6
2,2
13
1,5
2
5
0,6

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

SALADE MAKEN
Snijd ondertussen de vleestomaat in
halve plakken. Meng de vleestomaat met de
overige spinazie in een saladekom en breng
op smaak met zwarte balsamicoazijn, extra
vierge olijfolie en peper en zout. Garneer met
de geschaafde amandelen.

PITA'S BELEGGEN
Meng voor de saus in een kleine kom de
ricotta met de geraspte pecorino en breng
op smaak met flink wat peper en zout. Smeer
de pita's in met de saus, schep de uitgelekte
spinazie erop en garneer met de spekblokjes.

75

SERVEREN
Verdeel de pita-pizza's over de borden.
Serveer met de salade.

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

Met courgette, tomaat en crème fraîche

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

Geef deze winterse klassieker een mediterrane metamorfose. Door het gebruik van groenten
en kruiden met frisse smaken is dit gerecht verrassend anders. De rucola geeft het geheel wat
pit. Eigenlijk is rucola geen sla, maar een koolsoort en familie van de radijs. Dit verklaart ook
meteen de kruidige en pittige smaak.

Halfkruimige
aardappelen

Courgette f

Rode cherrytomaten f

Rucola f

Vers basilicum f

Zonnebloempitten

Crème fraîche f

Kruidenkaasblokjes f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de rucolastamppot met kruidenkaas.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

AARDAPPELEN KOKEN
Schil de aardappelen of was ze grondig en
snijd in kwartent. Zorg dat de aardappelen
net onder water staan in een pan met deksel
met een snufje zout. Breng afgedekt aan de
kook en laat 12 – 15 minuten zachtjes koken.
Giet af en laat zonder deksel uitstomen.

GROENTEN SNIJDEN
Snijd ondertussen de courgette in de
lengte in kwarten en vervolgens in kleine
blokjes. Halveer de rode cherrytomaten.
Scheur de rucola en het basilicum klein.

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

tTIP: Je krijgt een extra smaakvolle puree
als je de aardappelen in de schil kookt en de
schil meestampt.

Halfkruimige
300 600 900 1200 1500 1800
aardappelen (g)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (st) f
Rode cherrytomaten
60 125 190 250 315 380
(g) f
40 60 80 100 120 140
Rucola (g) 23) f
5
8 10 13 15
Vers basilicum (g) 23) f 3
Zonnebloempitten (g)
10 20 30 40 50 60
19) 22) 25)
Crème fraîche
1
2
3
4
5
6
(el) 7) f
Kruidenkaasblokjes
25 50 75 100 125 150
(g) 7) f
Zelf toevoegen
1
1
2
2
3
3
Olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn
1/2 1 11/2 2 21/2 3
(el)
1
2
3
4
5
6
Roomboter (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mosterd (el)
naar smaak
Extra vierge olijfolie
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

3113 / 744
40
19,4
72
13,6
9
20
0,7

474 / 113
6
3,0
11
2,1
1
3
0,1

ALLERGENEN

GROENTEN BAKKEN
Verhit de olijfolie in dezelfde
koekenpan op middelhoog vuur en bak de
courgette 6 minuten. Voeg halverwege de
cherrytomaten toe samen met de zwarte
balsamicoazijn. Breng op smaak met peper
en zout

OP SMAAK BRENGEN
Stamp ondertussen de aardappelen
tot een grove puree. Voeg de crème fraîche,
roomboter en mosterd toe tt. Roer de
courgette, de cherrytomaten, de helft van de
kruidenkaasblokjes, de helft van de rucola en
de helft van het basilicum door de stamppot
en breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
Maak op elk bord een bedje van de
overige rucola, voeg eventueel naar smaak
extra vierge olijfolie toe en verdeel de
stamppot hierover. Verdeel de overige kaas en
basilicum over de stamppot en garneer met
de zonnebloempitten.

7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 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

ttTIP: Geen liefhebber van mosterd?
Laat die dan achterwege of voeg maar 1 tl per
persoon toe.

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).
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Couscous met halloumi en gebakken rode paprika
Met limoen-knoflookolie en yoghurt

Amandelen

Knoflookteen

Verse koriander f

Limoen

Halloumi f

Rode paprika f

Volkoren couscous

Rozijnen

Volle yoghurt f

8 Totaal: 30-35 min. V Veggie
+ Veel handelingen
% Eet binnen 5 dagen

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

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Rasp, saladekom en 2x koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de couscous met halloumi en gebakken rode paprika.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

COUSCOUS WELLEN
Meng in een saladekom de couscous en
de rozijnen met de bouillon en laat, afgedekt,
10 minuten wellen. Roer daarna los met
een vork.

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

Amandelen (g)
10 20 30 40 50
5) 8) 22) 25)
1/2 1 11/2 2 21/2
Knoflookteen (st)
Verse koriander (g)
3
5
8 10 13
23) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Limoen (st)
60 125 180 250 320
Halloumi (g) 7) f
1
2
3
4
5
Rode paprika (st) f
Volkoren couscous (g) 1) 85 170 250 335 420
Rozijnen (g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50
Volle yoghurt (g)
40 75 100 125 150
7) 19) 22)f
Zelf toevoegen
175 350 525 700 875
Groentebouillon (ml)
3/4 11/2 21/4 3 33/4
Olijfolie (el)
2
3
4
5
Extra vierge olijfolie (el) 1
naar smaak
Peper & zout

60
3
15
3
390
6
500
60
175
1050
41/2
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

3640 / 870
48
16,0
77
19,9
12
30
2,9

622 / 149
8
2,7
13
3,4
2
5
0,5

ALLERGENEN
1) Gluten 5) Pinda's 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten
23) Selderij 25) Sesam

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

COUSCOUS MENGEN
Meng de koriander door de couscous en
breng op smaak met de extra vierge olijfolie,
peper en zout.
tTIP: Je kunt de paprika ook in zijn geheel
in de oven poffen voordat je hem in reepjes
snijdt, zo wordt hij extra zoet. Pof de paprika
dan 20 – 25 minuten op 220 graden. Hij is
klaar wanneer het vel begint op te bollen en er
donkere plekken verschijnen. Verwijder het vel
en snijd de paprika in reepjes (pas op: heet!).

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

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

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

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).
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Pompoen-kikkererwtensoep met komijn
Met zure room en speltbaguette

Ui

Rode peperf

Hokkaido pompoen

Kikkererwten

Gemalen komijnzaad Demi-speltbaguette

Verse munt f

6 Totaal: 25-30 min. V Veggie
* Gemakkelijk
L Calorie-focus
% Eet binnen 5 dagen

Hokkaido is een dieporanje en relatief kleine pompoen. De smaak is mild en zoet, waardoor
hij zich perfect leent voor salade of, net als vandaag, soep. Overigens kun je de schil van deze
pompoen eten, wat jou weer tijd in de keuken bespaart! De kikkererwten geven de soep niet
alleen een lekkere bite, maar zijn ook rijk aan eiwitten en maken het een echte maaltijdsoep.

Zure room f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, soeppan met deksel, staafmixer en vergiet.
Laten we beginnen met het koken van de pompoen-kikkererwtensoep met komijn.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 210 graden
en kook 450 ml water per persoon. Snipper
ondertussen de ui. Verwijder de zaadlijsten
van de rode peper en snijd de rode peper fijn.

POMPOEN SNIJDEN
Snijd de pompoen in parten. Verwijder
de zaden en de draderige binnenkant en snijd
de pompoen klein. Je hoeft de pompoen niet
te schillen. Laat de kikkererwten uitlekken in
een vergiet en spoel ze af onder de kraan.

tTIP: Houd je niet zo van gekruid eten? Voeg
dan tijdens stap 3 minder gemalen komijn toe.

SOEP KOKEN
Verhit de olijfolie in een soeppan met
deksel en fruit de ui en de rode peper
1 minuut op middelhoog vuur. Voeg de
pompoen, de komijn t en de helft van de
kikkererwten toe en roerbak 4 minuten.
Verkruimel het bouillonblokje boven de pan
tt, voeg 350 ml kokend water per persoon
toe en breng afgedekt aan de kook. Laat de
soep 15 – 17 minuten zachtjes koken.

Ui (st)
Rode peper (st) f
Hokkaido pompoen (st)
Kikkererwten (blik)
Gemalen komijnzaad
(tl)
Demi-speltbaguette (st)
1) 17) 20) 21) 22) 25) 27)
Verse munt (g) 23) f
Zure room (el) 7) f

1/2
1/4
1/2
1/2

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

2
1
2
2

21/2 3
11/4 11/2
21/2 3
21/2 3

11/2

3

41/2

6

71/2

9

1

2

3

4

5

6

11/4 21/2 33/4
1
2
3

5
4

61/4 71/2
5
6

Zelf toevoegen
1
1 11/2 11/2 2
2
Olijfolie (el)
Groentebouillonblokje
1
2
3
4
5
6
(st)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing (el)
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Rodewijnazijn (el)
naar smaak
Extra vierge olijfolie
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

2602 / 622
16
4,4
96
23,8
17
25
6,4

330 / 79
2
0,6
12
3,0
2
3
0,8

ALLERGENEN

KIKKERERWTEN ROOSTEREN
Meng ondertussen de overige
kikkererwten met de honing op een bakplaat
met bakpapier en bak 15 minuten in de
oven. Bak in de laatste 5 – 7 minuten de
speltbaguette mee. Snijd de blaadjes verse
munt in dunne reepjes.

tttTIP: Heb je geen rodewijnazijn in huis?
Vervang het dan door wittewijnazijn of witte
balsamicoazijn.

PUREREN
Haal de soeppan van het vuur, voeg de
rodewijnazijn ttt toe en pureer de soep
met een staafmixer. Breng op smaak met
peper en zout. Voeg nog wat van het overige
kokende water toe wanneer je de soep
vloeibaarder wilt maken.

ttTIP: Let jij op je zout-inname? Gebruik
dan 3/4 bouillonblokje per persoon of kies voor
natriumarme bouillonblokjes.

SERVEREN
Verdeel de soep over de kommen en
garneer met de gebakken kikkererwten, de
munt, de zure room en extra vierge olijfolie
naar smaak. Serveer met de speltbaguette.
RWEETJE: Dit gerecht bevat dankzij de
pompoen en kikkererwten meer dan de helft
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
voedingsvezels. Ook zijn deze ingrediënten rijk
aan magnesium, verschillende B-vitamines en
ijzer.

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/lactose
22) Noten 23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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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Varkenshaas met frambozen-balsamicosaus
Met rozemarijnaardappeltjes en sperziebonen uit de oven

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

Frambozen bij varkensvlees klinkt misschien bijzonder, maar je hebt vast weleens gehoord van
appel en varkensvlees of cranberry's bij kalkoen. De zoete, friszure vruchten vormen een mooi
contrast met het hartige vlees. Zo maak je van jouw varkenshaas echt iets bijzonders.

Vastkokende
aardappelen

Verse rozemarijn f

Sperziebonen f

Sjalot

Varkenshaas f

Frambozenjam f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, aluminiumfolie en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaas met frambozen-balsamicosaus.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende
300 600 900
aardappelen (g)
Verse rozemarijn (g)
21/2 5 71/2
23) f
200 400 600
Sperziebonen (g) f
1/4 1/2 3/4
Sjalot (st)
2
3
Varkenshaas (100 g) f 1
Frambozenjam (g) 5) 8)
25 50 75
19) 22) f

AARDAPPELEN BEREIDEN
Haal de varkenshaas uit de koelkast om op
kamertemperatuur te laten komen. Verwarm
de oven op 200 graden. Was de aardappelen
grondig en snijd in blokjes van 1 cm. Ris de
naaldjes van de takjes rozemarijn en hak fijn.
Verdeel de aardappelen over een bakplaat
met bakpapier en meng met 1/2 el olijfolie
per persoon en 1 tl gehakte rozemarijn per
persoon. Breng op smaak met peper en zout.
Bak 15 – 20 minuten in de oven t.

SNIJDEN
Verwijder ondertussen de steelaanzet van
de sperziebonen en snipper de sjalot.
tTIP: Zorg dat er nog ruimte is voor een
tweede bakplaat voor de sperziebonen, of leg
de aardappelen aan één kant van de bakplaat,
zodat de sperziebonen er nog naast kunnen.
Kook je voor veel of past niet alles in de oven?
Kook de sperziebonen dan in een pan met
deksel gaar.

SPERZIEBONEN BAKKEN
Leg, als de oventijd van de aardappelen
verstreken is, de sperziebonen bij de
aardappelen op de bakplaat (of op een
nieuwe bakplaat), meng met 1/2 el olijfolie per
persoon en breng op smaak met peper en
zout. Bak de sperziebonen en aardappelen
nog 15 minutentt.

1200 1500 1800
10 121/2 15
800 1000 1200
1 11/4 11/2
4
5
6
100 125 150

Zelf toevoegen
2
4
6
8 10
Olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn
1/2 1 11/2 2 21/2
(el)
1
2
3
4
5
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

3582 / 856
40
12,7
85
20,0
13
32
0,2

522 / 125
6
1,9
12
2,9
2
5
0,0

ALLERGENEN
5)Pinda's 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda 22) (Andere) noten
23) Selderij

VARKENSHAAS BAKKEN
Wrijf ondertussen de varkenshaas in met
peper en zout. Verhit 1 el olijfolie per persoon
in een koekenpan op middelmatig vuur. Leg de
varkenshaas in de pan en bak in
10 – 13 minuten rondom bruin. Laat rusten
onder aluminiumfolie tot je hem serveert. Laat
het bakvocht in de pan.

SAUS MAKEN
Verhit de koekenpan met het bakvocht
op middelmatig vuur en fruit hierin de sjalot
en de overige rozemarijn 3 – 5 minuten. Voeg
de frambozenjam, de zwarte balsamicoazijn
en 2 eetlepels water per persoon toe. Roer
goed en laat 2 minuten zachtjes inkoken. Zet
het vuur uit en roer vlak voor het serveren de
roomboter door de saus en breng op smaak
met peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de aardappelen, sperziebonen
en varkenshaas over de borden. Schenk de
saus over de varkenshaas.

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

ttTIP: Heb je een minder sterke oven?
Bak de aardappelen dan 10 minuten langer
dan de aangegeven baktijd, voordat je de
sperziebonen erbij legt.

12

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

Linguine met courgettespaghetti en olijvencrème
Met geitenkaas en babyspinazie

4
* Gemakkelijk
v Veggie
§ Eet binnen 3 dagen
Totaal: 20 min.

Quick & Easy

Door slim te combineren hoeft het koken van een lekkere maaltijd helemaal niet lang te duren.
Vandaag gebruik je groenten die je niet hoeft te snijden en die vlug gaar zijn. Een snelle saus
maak je door krachtige smaakmakers te gebruiken als currypasta, tapenade, pesto of zoals
vandaag: olijvencrème. Deze crème heeft een bijzondere, hartige smaak. Samen met de
belegen geitenkaas zorgt dit ingrediënt voor een smaakvolle saus.

Linguine

Knoflookteen

Courgettespaghetti f

Babyspinazie f

Groeneolijvencrème f

Geraspte
geitenkaas f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel en wok.
Laten we beginnen met het koken van de linguine met courgettespaghetti en olijvencrème.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P

1 KOKEN EN VOORBEREIDEN

• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel, voeg
de linguine toe en kook 12 – 14 minuten. Giet af en bewaar
een klein beetje kookvocht.
• Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn.

2 COURGETTESPAGHETTI BAKKEN

• Verhit 5 minuten voordat de linguine klaar is de roomboter
in een wok op middelhoog vuur, voeg de knoflook toe en
fruit 1 minuut.
• Voeg de courgettespaghetti toe, verkruimel het
bouillonblokje boven de pan en roerbak 1 – 2 minuten.

5P

6P

90 180 270 360 450
Linguine (g) 1) 17) 20)
1/2
1
11/2
2
21/2
Knoflookteen (st)
100 200 300 400 500
Courgettespaghetti (g) 23) f
65 125 190 250 325
Babyspinazie (g) 23) f
40 80 120 160 200
Groene-olijvencrème (g) 7) f
25 50 75 100 125
Geraspte geitenkaas (g) 3) 7) f
Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
Roomboter (el)
1/8
1/4
3/8
1/2
5/8
Groentebouillonblokje (st)
1/2
1
11/2
2
21/2
Witte balsamicoazijn (el)
naar smaak
Peper & zout

2P

3P

4P

540
3
600
375
240
150
6
3/4
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

2837 / 678
33
20,4
72
8,6
5
22
2,0

832 / 199
10
6,0
21
2,5
1
6
0,6

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 23) Selderij

3 PASTA MENGEN

• Voeg het grootste deel van de babyspinazie, de
olijvencrème, de helft van de geraspte geitenkaas,
de linguine, 11/2 el kookvocht per persoon, de witte
balsamicoazijn en flink wat zwarte peper toe aan de wok en
schep om.

• Verhit op middelmatig vuur totdat de spinazie begint
te slinken.

4 SERVEREN

• Verdeel de overige babyspinazie over de borden.
• Schep de linguine erop en bestrooi met de
overige geitenkaas.

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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SNELLE CURRY MET GARNALEN
Met broccolirijst, sperziebonen en paprika

Quick & Easy
4 Totaal: 20 min.
- Supersimpel
d Lactosevrij
§ Eet binnen 3 dagen g Glutenvrij

Deze snelle curry zit boordevol smaak. Als je graag wat minder koolhydraten eet, zit je met dit
gerecht goed. De rijst hebben we namelijk aangevuld met broccolirijst. Daardoor krijg je ook
lekker veel groente binnen. Verantwoord genieten dus!

Pandanrijst

Broccolirijst f

Knoflookteen

Verse gember

Rode peper f

Sperziebonen f

Gele paprika f

Vissaus

Kokosmelk

Garnalen f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan, fijne rasp en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de snelle curry met garnalen.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P
Pandanrijst (g)
Broccolirijst (g) 23) f
Knoflookteen (st)
Verse gember (cm)
Rode peper (st) f
Sperziebonen (g) f
Gele paprika (st) f
Vissaus (ml) 4)
Kokosmelk (ml) 26)
Garnalen (g) 2) f

1 VOORBEREIDEN

• Kook de pandanrijst t, afgedekt, in 10 – 12 minuten gaar
in een pan met deksel. Voeg in de laatste 3 minuten de
broccolirijst toe. Giet af en laat uitstomen. Breng op smaak
met peper en zout.
• Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn. Rasp de gember,
verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd de peper
fijn. Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen en snijd de
bonen in 3 gelijke stukken. Snijd de paprika in dunne reepjes.

2 BAKKEN EN KOKEN

• Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een wok of
hapjespan met deksel op middelhoog vuur en bak de helft
van de knoflook, de helft van de gember en de helft van de
rode peper 1 minuut.
• Voeg de sperziebonen, paprika, vissaus en kokosmelk toe
en laat 8 – 10 minuten, afgedekt, zachtjes koken. Haal de
laatste 2 minuten het deksel van de pan.

Zonnebloemolie (el)
Peper & zout

2P

3P

4P

5P

6P

70 140
100 200
1
2
2
3
1/4
1/2
75 150
1/2
1
10 20
125 250
80 160
Zelf toevoegen
1
2

210
300
3
4
3/4
225
11/2
30
375
240

280
400
4
5
1
300
2
40
500
320

350
500
5
6
11/4
375
21/2
50
625
400

420
600
6
7
11/2
450
3
60
750
480

3
4
5
naar smaak

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

2937 / 702
37
22,1
67
5,6
9
23
3,2

525 / 126
7
4,0
12
1,0
2
4
0,6

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

3 GARNALEN BAKKEN

• Verhit ondertussen de overige zonnebloemolie in een
koekenpan en bak de rest van de knoflook, gember en rode
peper 1 minuut op middelhoog vuur.
• Voeg de garnalen toe en bak 3 – 4 minuten, of totdat ze
gaar zijn.
• Voeg de garnalen en het bakvocht toe aan de groenten en
roer goed door. Breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN

• Verdeel de pandanrijst met broccolirijst over de borden.
• Verdeel de helft van de groenten en garnalen over de rijst
en schep de helft ernaast. Giet de overige kokosmelk over
het gerecht.

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

tTIP: Je ontvangt meer rijst dan je nodig hebt voor dit
recept, dus weeg van tevoren de juiste hoeveelheid af.
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GEVULDE KIPFILET IN COPPA DI PARMA
MET RICOTTA, CITROENRISOTTO EN GEROOSTERDE COURGETTE

Sjalot

Knoflookteen

Courgette f

Verse oregano f

Kipfilet f

Ricotta f

Coppa di Parma f

Risottorijst

Parmigiano reggiano f

Citroen

Geroosterde
hazelnoten

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

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

BEGIN

GOED

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

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

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

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

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
Sjalot (st)
Knoflookteen (st)
Courgette (st) f
Verse oregano (g) 23) f
Kipfilet (120 g) f
Ricotta (g) 7) f
Coppa di Parma (g) f
Risottorijst (g)
Parmigiano reggiano
(g) 7) f
Citroen (st)
Geroosterde
hazelnoten
(g) 8) 19) 22) 25)

1P
1/2
1
1
11/4
1
25
25
75

2P
1
2
2
21/2
2
50
50
150

3P
11/2
3
3
33/4
3
75
75
225

4P
2
4
4
5
4
100
100
300

5P
21/2
5
5
61/4
5
125
125
375

6P
3
6
6
71/2
6
150
150
450

25

50

75 100 125 150

1/4

1/2

3/4

1

11/4 11/2

10

20

30

40

50

60

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

PER PORTIE

Energie (kJ/kcal)
4209 / 1006
Vetten (g)
49
Waarvan verzadigd (g)
18,2
Koolhydraten (g)
83
Waarvan suikers (g)
21,2
Vezels (g)
4
Eiwit (g)
55
Zout (g)
1,6

PER 100 G

444 / 106
5
1,9
9
2,2
0
6
0,2

ALLERGENEN

KOKEN EN BAKKEN
Voeg zodra de bouillon door de
risottokorrels is opgenomen weer 1/3 van de
bouillon toe en herhaal dit met de rest van de
bouillon. De risotto is gaar zodra de korrels
vanbuiten zacht zijn en nog een lichte bite
hebben vanbinnen. Dit duurt ongeveer
20 – 25 minuten. Voeg eventueel extra water
toe om de korrels nog verder te garen t. Bak
ondertussen de courgette 16 – 18 minuten in
de oven.

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

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

7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) 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.

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

#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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STEAK FRITES MET DRAGONMAYONAISE
MET GEPOFTE CHERRYTOMATEN EN GROENE SALADE

9 45 min
g Glutenvrij
d Lactosevrij
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

Waan je in een Franse bistro met deze steak frites met dragon-kervelmayonaise. Deze kruiden vind
je ook terug in een bearnaisesaus, maar deze mayonaise staat een stuk sneller op tafel. Biefstuk is
niet moeilijk te bereiden, als je eenmaal weet hoe het moet. Belangrijk is dat je het vlees eerst goed
op kamertemperatuur laat komen. Voor de perfecte biefstuk lees je onze tips onder aan dit recept en
neem je een kijkje op onze blog!

Vastkokende
aardappelen

Rode cherrytomaten f

Kropsla f

Verse kervel & dragonf

Bosui f

Kappertjes & gesneden
augurken f

Mayonaise f

Hip hanged
kogelbiefstuk f

LEES MEER OVER

• BIEFSTUK •
OP DE BLOG

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, ovenschaal, saladekom, kleine kom, koekenpan en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de steak frites met dragonmayonaise.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

FRIETEN BAKKEN
Haal de kogelbiefstuk uit de koelkast
zodat hij op kamertemperatuur kan komen
t. Verwarm de oven voor op 210 graden.
Schil de aardappelen of was ze grondig en
snijd er frieten van ½ tot 1 cm breed van.
Meng ze op een bakplaat met bakpapier met
1 el olijfolie per persoon, peper en zout. Bak
30 – 40 minuten in het midden van de oven.
Schep halverwege om.

CHERRYTOMATEN POFFEN
Meng ondertussen in een ovenschaal de
rode cherrytomaten met ¼ el olijfolie per
persoon en breng op smaak met peper en
zout. Bak ze de laatste 10 – 15 minuten mee
met de ovenfrieten.

SNIJDEN
Snijd ondertussen de kropsla in stukken
en snijd de verse kervel fijn. Pluk de blaadjes
van de takjes verse dragon en hak grof. Snijd
de bosui in fijne ringen.

tTIP: Het beste kun je de kogelbiefstuk al
een halfuur tot een uur voordat je begint met
koken uit de koelkast halen. Doe je dit niet,
dan blijft de biefstuk vanbinnen te koud en
'schrikt' hij als je hem bakt.

Vastkokende
aardappelen (g)
Rode cherrytomaten
(g) f
Kropsla (st) f
Verse kervel en dragon
(g) 23) f
Bosui (st) f
Kappertjes & gesneden
augurken (g) f
Mayonaise
(el) 3) 10) 19) 22) f
Hip hanged
kogelbiefstuk (140 g) f

1/4

1/2

3/4

1

11/4 11/2

5

10

15

20

25

30

1

2

3

4

5

6

25

50

75 100 125 150

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
10
41/2
11/2
11/2
11/2

f in de koelkast bewaren

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

BIEFSTUK BAKKEN
Verhit de overige olijfolie in een
koekenpan op middelhoog vuur tt. Dep
de kogelbiefstuk droog met keukenpapier
en wrijf hem in met peper en zout. Leg, zodra
de olie goed heet is, de biefstuk voorzichtig
in de pan en bak in 1 – 3 minuten per kant
goudbruin. Bestrooi met nog wat zwarte peper
en laat rusten onder aluminiumfolie.

125 250 375 500 625 750

Zelf toevoegen
2
4
6
8
9
Olijfolie (el)
Extra vierge olijfolie (el) 3/4 11/2 21/4 3 33/4
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Rodewijnazijn (el)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Honing (tl)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Mosterd (tl)
naar smaak
Peper & zout

VOEDINGSWAARDEN

SALADE MENGEN
Meng in een saladekom de extra vierge
olijfolie, de rodewijnazijn, de honing en de
mosterd tot een vinaigrette. Voeg de bosui
toe en breng op smaak met peper en zout.
Voeg de kropsla en de kappertjes & augurk
toe aan de saladekom en meng goed. Meng in
een kleine kom de dragon en de kervel met
de mayonaise.

250 500 750 1000 1250 1500

PER PORTIE

PER 100 G

3862 / 923
58
8,0
56
4,3
8
40
2,1

585 / 140
9
1,2
8
0,7
1
6
0,3

SERVEREN
Verdeel de frieten, de salade en de
gepofte tomaatjes over de borden en
leg de kogelbiefstuk erbij. Serveer met
de dragonmayonaise.

ALLERGENEN

ttTIP: Het liefste gebruik je voor het
bakken van steak juist geen anti-aanbakpan.
Dan ontstaat er namelijk geen lekker bruin
korstje. Wees ook vooral niet bang om de
olie goed heet te laten worden. Keer de
biefstuk elke 30 seconden om voor een
gelijkmatige garing.

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

3) Eieren 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

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

WEEK 49 | 2018

RIJSTPUDDING MET BRAMEN
EN KARDEMOM
Met limoen en Thais basilicum

*

Gemakkelijk

7

Totaal: 30 – 35 min.

§

Eet binnen 3 dagen

De lekkerste rijstpudding maak je met risottorijst,
omdat die extra smeuïg wordt tijdens het koken. Door
de toevoeging van oosterse smaken als limoen, Thais
basilicum en kardemom is dit dessert een bijzondere
variant op een ouderwets nagerecht.

Risottorijst

Kokosmelk

Thais basilicum f

Bramen f

Kardemom

Limoen

LEKKER

TOETJE

RIJSTPUDDING MET BRAMEN EN KARDEMOM
BENODIGDHEDEN:
Steelpan en fijne rasp.

1
2

Verhit de roomboter in een steelpan op middelhoog vuur.
Voeg de risottorijst toe en roerbak 2 minuten.

Schenk de kokosmelk en 100 ml water per persoon in
de pan en voeg de kardemom, de bruine suiker en een
snuf zout toe. Breng aan de kook. Zet het vuur laag en laat de
rijst 25 minuten zachtjes koken, of totdat de rijst beetgaar
is. Roer af en toe goed door.

3

Rasp ondertussen de schil van de limoen met een
fijne rasp en snijd de blaadjes Thais basilicum in
reepjes. Roer 1/4 tl van de limoenrasp per persoon door
de rijstpudding.

4

INGREDIËNTEN

Risottorijst (g)
Kokosmelk (ml) 26)
Kardemom (tl)
Limoen (st)
Thais basilicum (g) 23) f
Bramen (g) f
Zelf toevoegen
Roomboter (el)
Bruine suiker (el)
Zout

Verdeel de rijstpudding over de glazen of kommetjes
en garneer met de bramen en het Thaise basilicum.

2P

4P

75
250
1/2
1
5
125

150
500
1
1
10
250

1/2
1

1
2

naar smaak

f in de koelkast bewaren

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.
WEEK 49 | 2018

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)

1761 / 421

719 / 172

26

11

22,0

9,0

42

17

10,2

4,2

Vezels (g)

3

1

Eiwit (g)

5

2

Zout (g)

0,1

0,0

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

#HelloFresh

-ONTBIJTBOX-

GOEDEMORGEN!

1x

ONTBIJT 1-

EIMUFFINS

Met ontbijtspek, bosui en kaas

1
2
3

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

EIMUFFINS

Met ontbijtspek, bosui en kaas

MEERGRANENBESCHUIT

2P

4P

Bosui (st) f

1

2

Ontbijtspek (plakken) f

4

8

Vrije-uitloopei (st) 3) f

4

8

Geraspte belegen kaas (g) 7) f

25

50

Paprikapoeder (tl)

½

1

Zonnebloemolie (el)

½

1

Melk (el)

2

4

Zelf toevoegen

Met pindakaas, banaan en
kokos

fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN
Muffinvorm en kom

Met peer, pecannoten
en chiazaad

VOEDINGSWAARDEN

1
2
3
4

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

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

Peper & zout

VOLLE KWARK
MET KIWI

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

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

PER PORTIE

PER 100 G

1289 / 308
25
10,3
2
1,6
0
19
1,5

800 / 191
16
6,4
1
1,0
0
12
0,9

2x

ONTBIJT 2-

MEERGRANENBESCHUIT

VOLLE KWARK MET KIWI

Met pindakaas, banaan en kokos

1
2
3

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

Met peer, pecannoten en chiazaad

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

2P

4P

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

4

8

Pindakaas (kuipje) 5) 22)

2

4

Banaan (st)

2

4

Kokosrasp (g) 19) 22)

10

20

Garneer de meergranenbeschuiten
met de kokosrasp.
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

1795 / 429
20
5,0
48
26,0
5
12
0,3

920 / 220
10
2,6
25
13,3
3
6
0,2

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

1

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

2

Volle kwark (g) 7) f

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

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

Peer (st)
Kiwi (st)

2P

4P

1

2

2

4

250

500

Chiazaad (tl) 19) 22) 25)

1

2

Pecannoten (g) 8) 19) 22) 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

1510 / 361
22
7,8
27
22,8
5
11
0,1

472 / 113
7
2,4
8
7,1
2
3
0,0

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

