
DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 09 - 24 t/m 28 februari

Gebakken zeebaars met salieboter Risotto met mascarpone en varkensworst Gele rijst met spinazie-kokoscurry Rijke broccoli met gebakken kabeljauw

 Spaghetti bolognese met kipgehakt

Wraps met kruidige aubergine en tartaar

Portobello met geitenkaas uit de oven

 Broodje omelet met pittige blauwe kaas

Parelcouscous met pompoen en feta Aziatische noedels met roerei en pinda's

 Casarecce met pesto, tonijn en spekjes PREMIUM : Pollo tonnato met zuurdesembrood



NOG MEER GENIETEN MET HELLOFRESH 
Een lekker dessert, een goed ontbijt of een box vol vers fruit

Mascarpone-yoghurt met passievrucht

Vezelrijke crackers met avocado

Snelle drie-in-de-pan

Warme appel-havermoutkruimel Yoghurt met kiwi en passievrucht

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Van box naar bord 
in 20 minuten 

Zet in een handomdraai een lekkere maaltijd op tafel 
met onze nieuwe Quick & Easy-recepten.



Deze wijn uit de Portugese regio Alenquer 
is gemaakt van typisch inheemse 

druivenrassen. Warme zomers, koude winters 
en een bodem van kalk, kiezel en klei zorgen 

voor een harmonieuze wijn met exotische 
aroma’s van citrus, bergamot 

en mango.

ESPIGA BRANCO

Ravigotesaus fNootmuskaat 

Sperziebonen fNicola aardappelen

Schelvis zonder vel fOntbijtspek f

De combinatie van spek en boontjes is een bekende, maar heb je ook al eens witvis in spek 
gegeten? Schelvis behoort tot de familie van de kabeljauwachtigen, de smaak is alleen iets 
sterker en het visvlees iets zachter. Onze schelvis heeft het MSC-logo, wat staat voor duurzame 
visserij. Lees alles over deze vis op onze blog! 

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g

§

SCHELVIS MET SPEK EN SPERZIEBONEN  
Met goudbruine aardappelschijfjes

FamilybTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 08 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200
Sperziebonen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Ontbijtspek 
(plakken) f

2 4 6 8 10 12

Schelvis zonder vel 
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Nootmuskaat (bol) 1 1 1 1 1 1
Ravigotesaus 
(g) 3) 10) 19) 22) f

40 80 120 160 200 240

Zonnebloemolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter* (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3435 / 821 587 / 140
Vet totaal (g) 63 11
 Waarvan verzadigd (g) 12,1 2,1
Koolhydraten (g) 50 9
 Waarvan suikers (g) 3,5 0,6
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 30 5
Zout (g) 1,3 0,2

ALLERGENEN

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

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

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 – 35 minuten 
in de 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 9 – 11 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.      

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. 

tTIP: Heb je weinig tijd en vind je extra afwas 
geen probleem? Kook de aardappelschijfjes 
dan eerst 5 minuten voor in een pan met 
deksel. Bak ze vervolgens in 20 minuten in 
de oven goudbruin.

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. 

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



Deze wijn komt uit het zuidwesten van 
Frankrijk en is gemaakt van merlot, wat de 

wijn soepel en rond maakt. Het is een zachte 
wijn met een dieprode kleur, een lichte 

kruidigheid en aroma’s van bosaardbeitjes 
en kersen.

L'AUREOLE ROUGE

Sojasaus

Udonnoedels Japans gemarineerde 
kipfiletreepjes f

Rode peper fVerse gember

Paksoi fKastanjechampignons 
f

Dat Japanse noedelsoep, ook wel ramen, de afgelopen tijd ontzettend populair geworden 
is, verbaasd ons niks! Het is hartverwarmend, makkelijk te maken en supersmaakvol. 
Bovendien kun je er een heleboel groente in kwijt. Vandaag maak je de soep met gemarineerde 
kipfiletreepjes. Wil je het gerecht nog meer pit geven? Bak dan wat zaadjes van de rode 
peper mee.

Supersimpel Lactosevrij

Eet binnen 3 dagen

- d

§

Japanse noedelsoep met kipfilet 
Met kastanjechampignons en paksoi

Calorie-focusLTotaal: 20-25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 08 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Kastanjechampignons 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Paksoi (g) f 75 150 225 300 400 550
Japans gemarineerde 
kipfiletreepjes (g) f

100 200 300 400 500 600

Udonnoedels (g)  1) 100 200 300 400 500 600
Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Kippenbouillon* (ml) 500 1000 1500 2000 2500 3000
Zonnebloemolie* (el) 1 2 2 3 3 4
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2134 / 510 225 / 54
Vet totaal (g) 22 2
 Waarvan verzadigd (g) 4,5 0,5
Koolhydraten (g) 43 5
 Waarvan suikers (g) 5,3 0,6
Vezels (g) 4 0
Eiwit (g) 32 3,4
Zout (g) 7,9 1

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja

TIP: Let jij op je zoutinname? Laat de sojasaus 
dan achterwege of bereid 500 ml bouillon met 
¾ bouillonblokje in plaats van een hele.

BENODIGDHEDEN
Wok of soeppan.
Laten we beginnen met het koken van de Japanse noedelsoep met kipfilet.

BOUILLON BEREIDEN
Bereid de kippenbouillon.

SNIJDEN
Schil de gember en snijd of rasp de 

gember fijn. Verwijder de zaadlijsten van de 
rode peper en snijd de rode peper fijn t. 
Snijd de kastanjechampignons in plakken. 
Verwijder de steelaanzet van de paksoi en 
snijd de paksoi grof.

 BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in een wok of 
soeppan met deksel en fruit de gember en 
de rode peper 2 – 3 minuten op middellaag 
vuur. Voeg de kipfiletreepjes toe en bak 
2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de 
kastanjechampignons en de paksoi toe en 
bak nog 2 minuten.

SOEP KOKEN
 Voeg de bouillon toe aan de wok 
of soeppan en laat 6 minuten, afgedekt 
zachtjes koken. Voeg na 3 minuten de 
udonnoedels toe.

OP SMAAK MAKEN
 Breng de soep op smaak met de sojasaus, 
peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de soepkommen.

tTIP: Ben je geen liefhebber van een sterke 
gembersmaak? Snijd de gember dan in 
plakken in plaats van fijn, voeg tegelijk met de 
rode peper toe en haal de gember vlak voor 
het opdienen uit de soep.



Deze wijn uit de Portugese Dão is gemaakt 
van typisch inheemse druivenrassen. Het is 
een kruidige en verrassend levendige wijn 

met aroma’s van citrus en appel en de geur 
van venkel en bloesem.

CABRIZ BRANCO

Paprikapoeder

PijnboompittenKnoflookteen

Rode cherrytomaten fRigatoni

Courgette fVerse krulpeterselie f

Feta f

Rigatoni komt van het Italiaanse woord rigati, wat verwijst naar de groeven in de pasta. Bij deze 
pastasoort gaan de ingrediënten niet alleen in de buizen zitten, maar ook tussen de ribbels. 
Vandaag maak je er een pastasalade van, waarmee je de zomer alvast in huis haalt. De tomaat 
en courgette maken het gerecht lekker fris en de feta vormt een zoute tegenhanger. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

RIGATONISALADE MET COURGETTE EN FETA 
Met cherrytomaten en pijnboompitten

VeggievTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 08 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Verse krulpeterselie 
(takjes) 23) f

1 2 3 4 5 6

Courgette (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Knoflookteen (st) 1 1 2 2 3 3
Pijnboompitten 
(g) 19) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 150 175
Olijfolie* (el) 1 1 1 2 2 2
Extra vierge olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Honing* (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3376 / 807 563 / 135
Vet totaal (g) 39 7
 Waarvan verzadigd (g) 9,8 1,6
Koolhydraten (g) 86 14
 Waarvan suikers (g) 10,6 1,8
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 26 4
Zout (g) 0,3 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de rigatonisalade met courgette en feta.

PASTA KOKEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

en kook de rigatoni hierin, afgedekt, in 
12 – 14 minuten beetgaar. Giet daarna af en 
laat zonder deksel uitstomen.

MENGEN EN SNIJDEN 
Meng ondertussen in een saladekom de 

extra vierge olijfolie, zwarte balsamicoazijn, 
honing, peper en zout tot een dressing. Snijd 
de cherrytomaten in kwarten en snijd de 
krulpeterselie fijn. Voeg de cherrytomaten 
en het grootste deel van de krulpeterselie 
toe aan de saladekom. Snijd de courgette 
in dunne halve plakken en pers of snijd de 
knoflook fijn.

 PIJNBOOMPITTEN ROOSTEREN
 Verhit een koekenpan op hoog vuur 
en rooster de pijnboompitten, zonder 
olie, goudbruin. Haal uit de pan en 
bewaar apart t.

COURGETTE BAKKEN
 Verhit de olijfolie in dezelfde koekenpan 
en bak de knoflook en de courgette met het 
paprikapoeder 3 – 4 minuten op middelhoog 
vuur. Breng op smaak met peper en zout en 
voeg daarna toe aan de saladekom.

SALADE AFMAKEN
 Verkruimel de feta. Voeg als laatste de 
rigatoni en de helft van de feta toe aan de 
saladekom en meng alles goed.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
garneer met de pijnboompitten, de overige 
feta en krulpeterselie.

tTIP: Haal geroosterde noten of zaden altijd 
meteen uit de pan wanneer ze klaar zijn. Zo 
verbranden ze niet in de pan die nog lang 
warm blijft.



Deze wijn uit de Franse Gascogne is gemaakt 
van ugni-blanc- en colombarddruiven, die 
’s nachts worden geoogst om de frisheid 

te behouden. Het resultaat is een sappige, 
bleekgele wijn met aroma’s van limoen, 

lychee en een vleugje witte peper.

LAVILA BLANC

Kerriepoeder

Heekfilet 
 met vel f

Kruidenroomkaas  f

Prei fKnoflookteen

Parelcouscous Witlof f

Vandaag maak je romige parelcouscous met zachte prei, licht bittere witlof en milde 
kruidenroomkaas. Daarbij bak je een stukje heekfilet. Deze vis wordt vanwege zijn uiterlijk 
spottend 'mooie meid' genoemd en lijkt op kabeljauw, maar is qua smaak net iets subtieler. Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6

Romige parelcouscous met heekfilet 
Met witlof en prei



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 08 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Prei (st) f  1/2 1    11/2 2 21/2 3    
Witlof (st) f 1 2 3 4 5 6
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Kruidenroomkaas (g) 
7) f

40 75 100 125 175 200

Heekfilet met vel  
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Kerriepoeder (tl) 9) 10) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillon* (ml) 175 350 525    700    875 1050
Olijfolie* (el) 1 11/2 2    21/2 3 31/2
Roomboter* (ml) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2992 / 715 464 / 111
Vet totaal (g) 32 5
 Waarvan verzadigd (g) 13,8 2,1
Koolhydraten (g) 69 11
 Waarvan suikers (g) 9,9 1,5
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 1,7 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 7) Melk/lactose 9) Selderij 10) Mosterd

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Kook 
dan 70 g parelcouscous per persoon met 
150 ml bouillon per persoon en gebruik 20 g 
kruidenroomkaas. Het gerecht bevat dan per 
portie 599 kcal, 25 g vet, 59 g koolhydraten, 7 g 
vezels en 31 g eiwitten.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel, koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de romige parelcouscous met heekfilet.

GROENTEN SNIJDEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel. 

Pers of snijd de knoflook fijn. Snijd de prei 
in dunne halve ringen. Halveer de witlof, 
verwijder de harde kern en snijd de witlof in 
repen van 1 cm.

PARELCOUSCOUS KOKEN
Voeg  de parelcouscous toe aan de 

bouillon. Kook de parelcouscous, afgedekt, in 
12 – 14 minuten droog. Roer daarna de korrels 
los en laat zonder deksel uitstomen.

 GROENTEN BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
wok of hapjespan met deksel en roerbak de 
knoflook en de prei 5 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de witlof toe en bak al roerend 
2 minuten t. Breng op smaak met peper 
en zout. 
 
 

PARELCOUSCOUS AFMAKEN
 Voeg 25 ml water per persoon toe aan 
de wok of hapjespan en bak de groenten, 
afgedekt, 8 minuten. Voeg in de laatste 
minuut de kruidenroomkaas toe. Meng de 
parelcouscous door de groenten en verhit nog 
1 minuut op laag vuur.

tTIP: Eet je liever rauwe witlof? Dan kun 
je er ook voor kiezen om alleen de prei te 
roerbakken en de rauwe witlof pas in stap 4 
door de parelcouscous te mengen. 

HEEK BAKKEN
 Dep ondertussen de heekfilet goed 
droog met keukenpapier en breng op smaak 
met zout, peper en het kerriepoeder tt. 
Verhit de roomboter in een koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de heekfilet 1 – 
3 minuten op het vel. Druk de heek met een 
spatel af en toe goed aan op de bodem van de 
pan. Verlaag het vuur en bak de vis nog  
1 – 2 minuten op de andere zijde.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
leg de gebakken heekfilet erop met het vel 
naar boven.�

ttTIP: Eten er mensen mee die niet zo van 
kruidige smaken houden? Voeg dan de helft 
van het kerriepoeder toe aan de vis.



Deze elegante rode wijn met karakter 
komt uit de Portugese Dão en is gemaakt 
van typisch inheemse druivenrassen. De 
wijn heeft levendige bessentonen en een 

verrassend aangename frisheid, maar ook 
kruidigheid en een houttoets.

CABRIZ TINTO

Oosters gekruide 
rundergehaktballen f

Magere yoghurt f

Nicola aardappelenBloemkool f

Komkommer fVerse dille f

Bloemkool is in en je ziet de groente op allerlei manieren terugkomen: geroosterd, door curry's 
of bijvoorbeeld in de vorm van rijst. Vandaag eet je hem gekookt en ook dan is hij heerlijk. De 
gekruide gehaktballetjes met zelfgemaakte komkommer-dillesaus geven een twist aan dit 
klassieke aardappel-groente-vleesgerecht.

Gemakkelijk Family

Eet binnen 5 dagen Glutenvrij

* b

% g

KLASSIEKE BLOEMKOOL MET GEHAKTBALLEN 
Met gekookte aardappelen en komkommer-dillesaus 

Quick & EasyrTotaal: 25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bloemkool (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Nicola aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Verse dille (takjes) 23) f 4 8 12 16 20 24
Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Magere yoghurt 
(el) 7) 19) 22) f

1 2 3 4 5 6

Oosters gekruide 
rundergehaktballen 
(35 g) f

3 6 9 12 15 18

Mosterd* (tl) 1 2 3 4 5 6
Wittewijnazijn* (tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Roomboter* (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2853 / 682 412 / 99
Vet totaal (g) 31 4
 Waarvan verzadigd (g) 15,1 2,2
Koolhydraten (g) 57 8
 Waarvan suikers (g) 9,4 1,4
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 39 6
Zout (g) 0,6 0,1

ALLERGENEN

7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, rasp, vergiet of zeef, kom en koekenpan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de klassieke bloemkool met gehaktballen.

BLOEMKOOL KOKEN 
Snijd de bloem van de bloemkool in 

roosjes en de steel in blokjes. Zorg dat de 
bloemkool net onder water staat in een pan 
met deksel, breng afgedekt aan de kook en 
laat 15 – 20 minuten zachtjes koken. Giet 
daarna af en meng er ½ el roomboter per 
persoon door. Breng op smaak met peper 
en zout. 

AARDAPPELEN KOKEN 
Schil ondertussen de aardappelen of 

was ze grondig en snijd in grove stukken. 
Zorg dat de aardappelen net onder water 
staan in een andere pan met deksel, breng 
afgedekt aan de kook en laat 12 – 15 minuten 
zachtjes koken. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen. 

 KOMKOMMERSAUS MAKEN
 Snijd ondertussen de dille fijn. Rasp 
de komkommer met een grove rasp, in 
een vergiet of zeef en druk het vocht eruit 
met de achterkant van een lepel. Meng in 
een kom de komkommer met de dille, 
mosterd, wittewijnazijn en  yoghurt. Breng de 
komkommer-dillesaus op smaak met peper 
en zout. 

GEHAKTBALLEN BAKKEN 
 Smelt de overige roomboter in een 
koekenpan met deksel op middelhoog vuur. 
Bak de gehaktballen in 2 – 3 minuten rondom 
bruin. Verlaag het vuur naar middellaag en bak 
de gehaktballen, afgedekt, 4 – 5 minuten, of 
tot ze gaar zijn. 

JUS MAKEN 
 Haal de gehaktballen uit de pan en 
voeg 1 – 2 el water per persoon toe aan de 
koekenpan. Kook het water in 2 – 3 minuten in 
tot een jus t. 

tTIP: Grote liefhebbers van jus aan tafel? 
Smelt dan na het bakken van de gehaktballen 
nog een klontje roomboter en eventueel 
een beetje mosterd en/of ketchup in de 
koekenpan. Zo wordt de jus heerlijk vol 
en romig. 

SERVEREN 
 Verdeel de bloemkool en de 
aardappelen over de borden. Breng op smaak 
met peper en zout. Schenk de jus over de 
aardappelen en serveer met de komkommer-
dillesaus en de gehaktballetjes.
�

�

GTIP: Vervang in dit gerecht de bloemkool 
een keer door broccoli. Hier smaakt de 
komkommer-dillesaus ook erg lekker bij!



Deze wijn uit Catalonië is gemaakt van 
tempranillo en cabernet sauvignon. Het is 

een volle, soepele wijn met aroma’s van rijp 
rood en donker fruit, een subtiele rokerigheid 

en wat vanille door de korte rijping 
op eikenhout.

SYNERA TINTO

Gedroogde oregano

PompoenpittenSpaghetti integrale

KnoflookteenUi

Rode cherrytomaten fTurkse rode peper f

Geraspte gruyère fVerse munt f

Citroen

Dat paprika en hete pepers tot dezelfde familie behoren zie je goed terug in de Turkse rode 
peper die je in dit gerecht gebruikt. Hij lijkt namelijk veel op de puntpaprika, maar is kleiner 
en heeft iets meer pit. De Zwitserse gruyère is zoet van smaak, maar niet overheersend. Je 
maakt dit pastagerecht vol bijzondere smaken af met zoete tomaatjes uit de oven, munt 
en pompoenpitten.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Volkoren spaghetti met cherrytomaten en gruyère 
Met Turkse rode peper, munt en pompoenpitten

FamilybTotaal: 25-30 min.6
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  #HelloFresh 
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+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Turkse rode peper 
(st) f

11/2 3 41/2 6 71/2 9

Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Spaghetti integrale (g)1) 
17) 20) 90 180 270 360 450 540

Pompoenpitten 
(g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse munt 
(blaadjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Geraspte gruyère 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

Zwarte balsamicoazijn* 
(el) 1 2 3 4 5 6

Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2904 / 694 428 / 102
Vet totaal (g) 28 4
 Waarvan verzadigd (g) 8,2 1,2
Koolhydraten (g) 79 12
 Waarvan suikers (g) 13,4 2,0
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 0,5 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, ovenschaal en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de volkoren spaghetti met cherrytomaten en gruyère.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

kook ruim water in een pan met deksel voor 
de spaghetti integrale. Snipper de ui en pers of 
snijd de knoflook fijn. Verwijder de zaadlijsten 
van de Turkse rode peper t en snijd de 
peper in dunne ringen.

TOMATEN ROOSTEREN
Leg de rode cherrytomaten in een 

ovenschaal en besprenkel met de zwarte 
balsamicoazijn en de helft van de olijfolie. 
Breng op smaak met peper en zout en bak de 
cherrytomaten 15 – 20 minuten in de oven.

 KOKEN EN ROOSTEREN
 Kook ondertussen de spaghetti, 
afgedekt, 10 – 12 minuten in de pan met 
deksel. Giet daarna af en laat zonder deksel 
uitstomen. Verhit ondertussen een wok 
of hapjespan op hoog vuur en rooster de 
pompoenpitten, zonder olie, tot ze beginnen 
te poffen. Haal uit de pan en bewaar apart. 

TURKSE PEPER BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in dezelfde 
wok of hapjespan en fruit de ui en knoflook 
2 minuten op laag vuur. Voeg de Turkse rode 
peper en de oregano toe en bak 4 minuten op 
middellaag vuur. 

SPAGHETTI MENGEN
 Pers ondertussen de citroen uit en snijd 
de blaadjes munt in reepjes. Voeg vervolgens 
de spaghetti, de helft van de gruyère, 1 el 
citroensap per persoon en eventueel extra 
vierge olijfolie naar smaak toe aan de wok of 
hapjespan en roer goed door.

SERVEREN
 Verdeel de spaghetti over de borden en 
schep de cherrytomaten erop. Giet het vocht 
uit de ovenschaal over het gerecht en garneer 
met de pompoenpitten, de munt en de 
overige gruyère.

tTIP: Je verwijdert de zaadjes van de Turkse 
peper makkelijk door het steeltje van de peper 
eraf te snijden, de peper tussen je handen te 
wrijven en de peper even na te spoelen met 
water.



Deze fruitige wijn uit de Franse Languedoc is 
gemaakt van grenache- en merlotdruiven. 

Het resultaat is een toegankelijke, 
robijnrode wijn met aroma’s van rood fruit 

zoals frambozen en kersen en een 
vleugje specerijen.

LAVILA ROUGE

Paprikapoeder

Gemalen komijnzaadCourgette f

UiKnoflookteen

Agria aardappelenBataat

Witte ciabatta

Gebrande cashewnotenFeta f

Verse koriander f

Deze maaltijdsoep is geïnspireerd op de aardappelsoep locro de papa uit Peru. Ook in andere 
Zuid-Amerikaanse landen vind je deze soep en elke regio heeft weer zijn eigen recept. Onze 
variant is vegetarisch met komijn als smaakmaker en allerlei verschillende toppings voor 
frisheid en een lekkere crunch. 

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen

* L

%

Peruaanse aardappelsoep met feta 
Met courgette, cashewnoten en komijn

VeggieVTotaal: 30-35 min.7
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16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 08 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bataat (g) 100 200 300 400 500 600
Agria aardappelen (g) 125 250 375 500 625 750
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gemalen komijnzaad 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Verse koriander 
(takjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Gebrande cashewnoten 
(g) 5) 8) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Witte ciabatta (st) 1) 6) 
7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Groentebouillon* (ml) 350 700 1050 1400 1750 2100
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3205 / 766 345 / 82
Vet totaal (g) 32 3
 Waarvan verzadigd (g) 11,9 1,3
Koolhydraten (g) 92 10
 Waarvan suikers (g) 19,1 2,1
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 24 3
Zout (g) 5,1 0,5

ALLERGENEN

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

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

SNIJDEN
Bereid de bouillon en verwarm de oven 

voor op 210 graden. Pers of snijd de knoflook 
fijn en snipper de ui. Schil de bataat en de 
aardappelen en snijd in blokjes van 2 cm. 
Snijd de courgette in blokjes van ½ cm.      

SOEP KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

soeppan met deksel en fruit de knoflook en 
de ui 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg 
halverwege de gemalen komijn en het 
paprikapoeder toe en bak mee. Voeg de 
bouillon, de aardappelen en de bataat toe, 
breng aan de kook en zet het vuur middellaag. 
Dek de pan af en laat de aardappelen en 
bataat 15 minuten zachtjes koken.

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

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

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

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

tTIP: Let jij op je calorie-inname? Laat dan 
het broodje achterwege. Het gerecht bevat 
dan 703 kcal, 30 g vet, 61 g koolhydraten, 7 g 
vezels en 18 g eiwitten.



Deze wijn uit Catalonië is gemaakt van 
macabeo en chardonnay. Die eerste druif 

zorgt voor kruidigheid in deze frisse, fruitige 
wijn met aroma’s van peer, appel, banaan, 

sinaasappel, witte bloemen zoals jasmijn en 
een vleugje anijs.

SYNERA BLANCO

Harissa f

Bospeen fBroccoli f

KnoflookteenBasmatirijst

Magere yoghurt fKomkommer f

Falafel f

Kerriepoeder

Harissa is een pikante saus van onder andere rode peper, knoflook en komijn. In de Noord-
Afrikaanse keuken wordt het gebruikt als smaakmaker in allerlei gerechten. Als tegenhanger 
voor de pit maak je een frisse tzatziki: yoghurt met komkommer en knoflook. Zo is het bij jou 
alvast een beetje zomer op je bord!

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

RIJST MET PITTIGE GROENTEN EN FALAFEL  
Met harissa en tzatziki

VeggieVTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Basmatirijst (g) 85 170 250 335 420 500
Knoflookteen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2    
Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2   
Magere yoghurt 
(g) 7) 19) 22) f

50 100 150 200 250 300

Broccoli (g) f 100 200 300 400 500 600
Bospeen (g) f 125 250 375 500 625 750
Harissa (tl) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kerriepoeder (tl) 9) 10) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Falafel 
(pak) 1) 19) 22) f

 1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Groentebouillon* (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie* (el) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Extra vierge olijfolie* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3569 / 853 413 / 99
Vet totaal (g) 31 4
 Waarvan verzadigd (g) 4,3 0,5
Koolhydraten (g) 111 13
 Waarvan suikers (g) 17,5 2,0
Vezels (g) 17 2
Eiwit (g) 25 3
Zout (g) 5,2 0,6

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, rasp, vergiet of zeef, kom, wok of hapjespan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de rijst met pittige groenten en falafel.

RIJST KOKEN
Bereid de bouillon in een pan met 

deksel en kook hierin de rijst, afgedekt, in 
12 – 15 minuten gaar. Giet daarna als het nodig 
is af en laat zonder deksel uitstomen.

TZATZIKI MAKEN
Pers of snijd ondertussen de knoflook 

fijn. Rasp de komkommer grof en voeg toe 
aan een vergiet of zeef. Druk het vocht uit de 
komkommer met de bolle kant van een lepel. 
Meng in een kom de yoghurt met de knoflook 
en de komkommer. Breng op smaak met 
peper en zout en bewaar in de koelkast zodat 
de smaken goed kunnen intrekken. 

 GROENTEN SNIJDEN
 Snijd de bloem van de broccoli in 
kleine roosjes en de steel in blokjes. Snijd de 
bospeen in dunne plakken. 

GROENTEN EN RIJST BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 
met deksel en bak de peen en de broccoli met 
de harissa (let op: harissa is erg pittig) en het 
kerriepoeder 1 – 2 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg 2 el water per persoon toe, breng 
op smaak met peper en zout en bak, afgedekt, 
in 6 – 7 minuten beetgaar. Voeg de rijst toe aan 
de groenten en bak al roerend 2 – 3 minuten 
op middelhoog vuur zonder deksel. 

FALAFEL BAKKEN
 Verhit ondertussen de zonnebloemolie 
in een koekenpan en bak de falafel 
in 2 – 3 minuten rondom bruin op 
middelhoog vuur.

GTIP: Heb je wat harissa over? Maak er 
dan een pittige dressing mee. Meng ½ tl 
harissa per persoon met 1 el olijfolie en 1 tl 
balsamicoazijn. Breng op smaak met peper 
en zout. Dit is lekker door een salade met 
bijvoorbeeld couscous, bulgur of quinoa.

SERVEREN
 Verdeel de rijst met groenten over de 
borden. Voeg eventueel nog wat extra vierge 
olijfolie toe om het smeuïger te maken. 
Serveer met de falafel en tzatziki.
 

sTIP: Wil je de hoeveelheid harissa liever 
zelf doseren? Serveer de harissa dan apart bij 
het gerecht in plaats van het door de groenten 
te mengen. Deze pittige smaak past echter wel 
goed bij het gerecht. 



Deze wijn uit de Portugese regio Alenquer 
is gemaakt van typisch inheemse 

druivenrassen. Het is een volle, dieprode wijn 
met soepele tannines en aangename tonen 

van specerijen door gedeeltelijke rijping 
op eikenhout.

ESPIGA TINTO

Citroen

Ontbijtspek fRode peper f

RisottorijstKnoflookteen

Prei fGeraspte pecorino f

Rucola f

Het maken van een risotto is een rustgevende bezigheid na een drukke dag. Met de pit van de 
rode peper en de frisse noot van citroen, is deze risotto een ware smaaksensatie. Pecorino en 
krokant gebakken ontbijtspek zorgen naast de bouillon voor genoeg zout, dat hoef je verder 
niet meer toe te voegen.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Pittige risotto met ontbijtspek en prei 
Met rucola en citroen

GlutenvrijgTotaal: 35-40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450
Geraspte pecorino 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Prei (g) f 150 300 450 600 750 900
Rode peper (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ontbijtspek (g) f 25 50 75 100 125 150
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Rucola (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Groentebouillon* (ml) 200    400    600    800    1000    1200    
Roomboter* (el) 1    2    3    4    5    6    
Zonnebloemolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2883 / 689 534 / 128
Vet totaal (g) 37 7
 Waarvan verzadigd (g) 18,4 3,4
Koolhydraten (g) 66 12
 Waarvan suikers (g) 6,0 1,1
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 20 4
Zout (g) 4,3 0,8

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan, bakplaat met bakpapier en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de pittige risotto met ontbijtspek en prei.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven op 180 graden en bereid 

de bouillon voor de risotto. Snijd de knoflook 
in zeer dunne plakjes. Wanneer je dit lastig 
vindt kun je de knoflook ook fijn snijden.

RISOTTO STARTEN
Verhit de roomboter in een pan en fruit de 

knoflook 1 – 2 minuten op middelmatig vuur. 
Voeg de risottorijst toe en bak al roerend 
1 minuut t. Voeg ⅓ van de bouillon toe en 
laat de rijstkorrels de bouillon langzaam 
opnemen. Roer regelmatig door.

 RISOTTO AFMAKEN
 Voeg zodra de bouillon door de 
risottokorrels is opgenomen weer ⅓  van 
de bouillon toe en herhaal dit met de rest 
van de bouillon. De risotto is gaar zodra de 
korrel van buiten zacht is en nog een lichte 
bite heeft vanbinnen. Dit duurt ongeveer 
20 – 25 minuten. Voeg eventueel extra water 
toe om de korrel nog verder te garen. Meng de 
geraspte pecorino door de risotto.

SNIJDEN EN BAKKEN
 Halveer ondertussen de prei in de lengte 
en snijd in dunne halve ringen. Verwijder de 
zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 
peper fijn. Haal de plakjes ontbijtspek los 
en leg ze op een bakplaat met bakpapier. Bak 
het ontbijtspek in 8 – 10 minuten krokant in 
de oven tt. Snijd ondertussen de citroen 
in parten.

BAKKEN EN MENGEN
 Verhit de zonnebloemolie in een 
hapjespan en roerbak de prei en de rode 
peper 6 – 8 minuten op middelhoog vuur. De 
prei mag nog bite hebben. Meng samen met 
de helft van de rucola door de risotto. Breng 
eventueel op smaak met peper en zout. Let op: 
de bouillon en het ontbijtspek zijn al vrij zout. 

ttTIP: Elke oven is anders. Controleer 
daarom regelmatig of de plakjes ontbijtspek 
niet verbranden.

SERVEREN
 Verdeel de overige rucola over de 
borden. Schep de risotto erop en verkruimel 
het ontbijtspek erover. Garneer met een 
partje citroen.

tTIP: Klassiek wordt risotto deels met witte 
wijn gemaakt. Heb je nog witte wijn in huis? 
Schenk dan tijdens stap 2, nog voordat je 
de bouillon toevoegt, een scheutje wijn bij 
de risottorijst.



Deze pasta is snel klaar, maar dat gaat niet ten koste van de smaak. Bijvoorbeeld doordat 
het kipgehakt al voor je op smaak is gebracht door onze slager. Daarnaast gebruik je 
cherrytomaten en spinazie, groenten die zowel rauw als gekookt lekker zijn en die je in het 
laatste geval maar kort hoeft te koken.

Kookroom

PaprikapoederGekruid kipgehakt f

KnoflookteenUi

CasarecceRode cherrytomaten f

Spinazief

Deze wijn uit de regio rondom Lissabon 
is gemaakt van inheemse druivenrassen 

en pinot noir en heeft minimaal 3 tot 4 
maanden in eikenhouten vaten gerijpt. Het 
resultaat is een complexe wijn met aroma's 

van kersen en bosvruchten en een 
lange afdronk.

VARAS ROUGE

Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

- 

§

Casarecce met kipgehakt in roomsaus 
Met spinazie en cherrytomaatjes

Quick & Easy Totaal: 20 min.4
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BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de casarecce met kipgehakt in roomsaus.

3 SPINAZIE TOEVOEGEN 
• Scheur de spinazie, eventueel in delen, klein boven de pan 

en roerbak tot de blaadjes geslonken zijn.
• Breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN
• Verdeel de casarecce en de saus over de borden.

1 VOORBEREIDEN
• Kook ruim water in een pan met deksel voor de casarecce.
• Snipper de ui en pers of snijd de knoflook fijn. 
• Halveer de cherrytomaten.
• Kook de casarecce, afgedekt, 10 – 12 minuten in de pan. 

Giet daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

2 SAUS MAKEN
• Verhit ondertussen de olijfolie in een wok of hapjespan 

met deksel.
• Bak het kipgehakt in 5 minuten los op middelhoog vuur.
• Voeg halverwege de ui en de knoflook toe. 
• Voeg de cherrytomaten, het paprikapoeder en de 

kookroom toe en verwarm nog 2 minuten.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    2    3    4    4    
Rode cherrytomaten (g) f 125    250    375    500    625    750    
Casarecce (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Gekruid kipgehakt (g)f 100    200    300    400    500    600    
Paprikapoeder (tl) 1    2    3    4    5    6    
Kookroom (pakje) 7)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Spinazie (g) 23) f 100    200 300 400 500 600
Olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3159 / 755 419 / 100
Vetten (g) 29 4
 Waarvan verzadigd (g) 10,9 1,4
Koolhydraten (g) 80 11
 Waarvan suikers (g) 8,7 1,2
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 38 5
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

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



Lekker snel voor doordeweeks, maar ook heerlijk als weekendmaal: pizza! En niet zomaar 
een pizza. Deze platbroodpizza beleg je met de lekkerste ingrediënten. De buffelmozzarella 
is heerlijk zacht en vol van smaak. Scheur hem klein zodat je hem goed over de pizza kunt 
verdelen en er elke hap van kunt genieten. De nootachtige smaak van zowel de pesto als de 
rucola geeft de pizza pit. 

Masan is de naam van een selectie wijnen 
uit het zuidwesten van Frankrijk. Deze 

lichtgekleurde wijn is gemaakt van ugni 
blanc- en colombarddruiven. Het bouquet 
is opwekkend en de smaak fris met tonen 

van kruisbessen en limoen.

MASAN BLANC

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

r

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Rucola fBuffelmozzarella f

Champignons fSjalot

Groene pesto fLibanees platbrood 

Platbroodpizza met groene pesto 
Met buffelmozzarella, champignons en rucola



BEGIN 
GOED

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). 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 08 | 2018

3 PIZZA'S BAKKEN
• Breng de pizza's op smaak met peper en zout en bak  

 6 – 9 minuten in de oven tt.
• Meng de rucola met de extra vierge olijfolie, peper en zout.

tTIP: Smeert de pesto niet zo makkelijk? Meng hem dan 
met wat olijfolie.

4 SERVEREN
• Verdeel de platbroodpizza's over de borden en garneer met 

de rucola.

ttTIP: Heb je geen grote oven of bereid je dit gerecht voor 
meer dan 2 personen? Bak dan eerst de helft af en bak de 
andere platbroodpizza's af tijdens het eten.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Champignons (g) f 125    250    375    500    625    750    
Libanees platbrood (st) 1) 2    4    6    8    10    12    
Groene pesto (g) 7) 8) f 50    75    100    125    150    175    
Buffelmozzarella (g) 7) f 60    125    190    250    375    500    
Rucola (g) 23) f 20    40    60    80    100    120    
Olijfolie* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie* (el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Peper & zout* Naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3188 / 762 795 / 190
Vetten (g) 41 10
 Waarvan verzadigd (g) 13,8 3,4
Koolhydraten (g) 70 17
 Waarvan suikers (g) 3,4 0,8
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 24 6
Zout (g) 1,4 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN: Koekenpan  en bakplaat met bakpapier. 
Laten we beginnen met het koken van de platbroodpizza met groene pesto.

1 VOORBEREIDEN
• Verwarm de oven voor op 220 graden.
• Snipper de sjalot.
• Halveer de champignons en snijd de eventuele grotere 

in kwarten. 

2 PIZZA'S BELEGGEN
• Verhit de olijfolie in een koekenpan op hoog vuur en bak de 

champignons en de  sjalot 3 – 5 minuten. Breng op smaak 
met peper en zout.

• Verdeel de Libanese platbroden over een bakplaat met 
bakpapier en besmeer  met de groene pesto t.

• Scheur de buffelmozzarella klein en verdeel met de 
champignons over de platbroden. 



40 min

Eet binnen 5 dagen

8

%

+ Veel handelingen

Vandaag staat er een restaurantklassieker op het menu. De malse biefstuk is gesneden uit 
de bovenbil van de koe, het Maas-Rijn-IJsselrund in dit geval. Dit deel zit in de buurt van het 
kogelgewricht, vandaar de naam kogelbiefstuk. Of je hem rosé, medium of well-done bakt laten we 
aan jou!

KOGELBIEFSTUK MET SJALOT-TIJMSAUS 
MET AARDAPPELGRATIN EN HARICOTS VERTS

Deze biefstuk is gesneden uit de 
bovenbil van de koe. Dit deel zit in de 

buurt van het kogelgewricht, vandaar 
de naam kogelbiefstuk. Onze biefstuk 

is afkomstig van het MRIJ rund, een 
zogenaamd dubbeldoelras.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

HELLO KOGELBIEFSTUK

Haricots verts f

Gedroogde tijmGeraspte oude kaas f

SjalotNicola aardappelen

Slagroom fKnoflookteen

Kogelbiefstuk f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 08 | 2018

HARICTOS VERTS KOKEN
 Verwijder de steelaanzet van de haricot 
verts en kook ze in de andere pan met deksel 
in 6 – 8 minuten beetgaar. Giet af en laat 
zonder deksel uitstomen. Meng met ½ el 
roomboter per persoon en breng op smaak 
met peper en zout.

tTIP: Het maken van een saus op basis van 
bloem luistert heel nauw, iets te veel bloem en 
de saus wordt te dik en gaat melig smaken, of 
te weinig bloem en je saus blijft dun. Meet of 
weeg de eetlepels daarom nauwkeurig af. Wij 
rekenen voor 1 el bloem 10 gram.

BIEFSTUK BAKKEN
  Verhit de olijfolie in een koekenpan op 
middelhoog vuur. 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 3 – 4 minuten per kant goudbruin. Bestrooi 
met nog wat zwarte peper en laat maximaal 
3 minuten rusten onder aluminiumfolie.

SERVEREN
 Snijd de kogelbiefstuk in dunne 
plakken. Serveer de kogelbiefstuk met 
de aardappelgratin, de haricots verts en 
de sjalot-tijmsaus.

GTIP: Het beste kun je de kogelbiefstuk al 
een half uur 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. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200
Sjalot (st) 2 4 6 8 10 12
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Slagroom 
(ml) 7) 15) 20) f

50    100    150    200    250    300    

Geraspte oude kaas 
(g) 7) f

15    25    35    50    60    70    

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Haricots verts (g) f 150 300 450 600 750 900
Kogelbiefstuk (120 g) f 1 2 3 4 5 6
Runderbouillon* (ml) 75    150 225    300 375    450    
Roomboter* (el) 2    4 6    8 10    12
Bloem* (el) 1    2 3    4 5    6
Melk* (ml) 25    50    75    100    125    150    
Wittewijnazijn* (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie* (el) 1    2 3    4 5    6
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4326 / 1034 548 / 131
Vetten (g) 64 8
 Waarvan verzadigd (g) 33,5 4,2
Koolhydraten (g) 63 8
 Waarvan suikers (g) 9,1 1,2
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 44 6
Zout (g) 0,3 0,0

ALLERGENEN

7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20) Soja 

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, 2x steelpan, ovenschaal, koekenpan en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de kogelbiefstuk met sjalot-tijmsaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Breng ruim water aan 
de kook in 2 pannen met deksel - voor de 
aardappelen en voor de haricot verts. Schil 
de aardappelen en snijd in plakken van 1 cm. 
Voeg de aardappelen toe aan één pan met 
deksel en kook in 6 – 8 minuten halfgaar. Giet 
daarna af en spoel onder koud water. Snipper 
ondertussen de sjalot en pers of snijd de 
knoflook fijn. Haal de biefstuk uit de koelkast. 

GRATIN MAKEN
Verhit ½ el roomboter per persoon in 

een steelpan op middelmatig vuur. Voeg de 
helft van de bloem toe en roer tot een gladde 
massa. Voeg de melk en de slagroom al 
roerend toe. Klop met een garde tot er geen 
klontjes meer zijn. Meng de oude kaas erdoor 
en breng op smaak met peper, zout en de helft 
van de tijm. Leg de aardappelschijfjes in een 
ovenschaal en giet het roommengsel erover. 
Bak de gratin 18 – 22 minuten in de oven. 

 SJALOT-TIJMSAUS MAKEN
 Verhit ondertussen 1 eetlepel roomboter 
per persoon in een andere steelpan op 
middellaag vuur. Voeg de knoflook, de sjalot 
en de overige tijm toe. Roer goed door en 
laat de sjalot in  5 – 7 minuten zacht worden. 
Voeg de overige bloem toe en bak al roerend 
3 – 4 minuten t. Voeg de bouillon toe en 
roer de saus glad. Breng op smaak met de 
wittewijnazijn, peper en zout en laat op laag 
vuur inkoken tot serveren. 



ONTBIJT 1- 

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

  #HelloFresh 

 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 08 | 2018

1
2
3

GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

-EXTRA-

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.

1x

ROEREI MET OUDE KAAS   
Met meerzaden-pittenbaguette

• Sinaasappelsap 21) 23)

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Oude kaas (g) 7) f 50 100
Meerzaden-pittenbaguette 
(st) 1) 11) 17) 20) 21) 22) 27) f

2 4

Roomboter* (el) 1 2

Peper & zout* Naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2778 / 664 1044 / 250
Vetten (g) 35 13
 Waarvan verzadigd (g) 14,3 5,4
Koolhydraten (g) 54 20
 Waarvan suikers (g) 2,3 0,9
Vezels (g) 8 3
Eiwit (g) 31 12
Zout (g) 1,6 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 11) Sesam   

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

1 Verwarm de oven voor op 190 graden. Kluts de eieren met het grootste deel van de 
oude kaas in een kom. Bestrooi met peper en zout.

2 Bak de de meerzaden-pittenbaguettes 8 minuten in de oven. 

3 Smelt ondertussen de helft van roomboter in een koekenpan. Voeg het ei toe en 
laat al roerende stollen.

4 Snijd de meerzaden-pittenbaguettes open, smeer op elke helft de overige 
roomboter en verdeel het ei erover. Garneer met de overige oude kaas.

 ROEREI MET OUDE 
KAAS 
Met een baguette 
 
ZUIVELMIX MET 
BRAMEN 
Met volle yoghurt, kwark en 
muesli 
 
 
BANAAN-
KIWISMOOTHIE   
Met rozijnen-pittenmix  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

BANAAN-KIWISMOOTHIE   
Met rozijnen-pittenmix

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Volle yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 150 300

Volle kwark (ml) 7) 15) 20) f 250 500

Bramen (g) f 125 250

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 60 120

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1360 / 325 469 / 112
Vetten (g) 15 5
 Waarvan verzadigd (g) 8,4 2,9
Koolhydraten (g) 29 10
 Waarvan suikers (g) 18,0 6,2
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 15 5
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten 12) Sulfiet

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja  
22) Noten 25) Sesam

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Kiwi (st) 2 4

Banaan (st) 2 4

Bulgaarse yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 250 500

Volle yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 100 200

Rozijnen-pittenmix (g) 19) 22) 25) 30 60

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Blender of staafmixer met hoge kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1598 / 382 405 / 97
Vetten (g) 13 3
 Waarvan verzadigd (g) 6,0 1,5
Koolhydraten (g) 49 12
 Waarvan suikers (g) 40,5 10,3
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 12 3
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 25) Sesam 

1 Verdeel de volle yoghurt en de kwark 
over de kommen. 

2 Garneer met de muesli en de bramen.

ZUIVELMIX MET BRAMEN 
Met volle yoghurt, kwark en muesli

1 Schil de kiwi en pel de banaan. Meng 
de kiwi en banaan met de Bulgaarse 

yoghurt en volle yoghurt in een blender of 
hoge kom met staafmixer en pureer tot een 
gladde smoothie. 

2 Verdeel de smoothie over de glazen en 
garneer met de rozijnen-pittenmix.



DESSE
RT

Verse munt f

Mandarijn 

Bloedsinaasappel 

Grapefruit 

Gemalen venkelzaad Macadamianoten 

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 10 – 15 min.3

- Supersimpel De siroop die je voor deze fruitsalade maakt is snel en 
makkelijk, je hoeft hem namelijk niet te verhitten. De 
macadamianoten geven de salade een lekkere bite. Deze 
noot zit boordevol energie en is de moeilijkst te kraken 
noot ter wereld. Er is een druk van meer dan twintig kilo 
per vierkante centimeter voor nodig!

CITRUSSALADE MET VENKELSIROOP 
Met munt en macadamianoten



LEKKER 
TOETJE

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

WEEK 08 | 2018

  #HelloFresh 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be

CITRUSSALADE MET VENKELSIROOP.
BENODIGDHEDEN: 
Kom en garde.

1Meng de fijne kristalsuiker, 1 el water per persoon en het 
gemalen venkelzaad in een kom en roer met een garde 

totdat de suiker is opgelost.

2 Snijd de blaadjes verse munt in reepjes en hak de 
macadamianoten grof. Snijd de onderkant en de 

bovenkant van de bloedsinaasappels, de grapefruit en de 
mandarijn en zet ze  op een van de platte kanten rechtop. 
Snijd er vervolgens de schil, inclusief het witte gedeelte, af 
en snijd in plakken.

3 Verdeel de schijfjes citrusfruit over de borden. 
Besprenkel met de venkelsiroop en bestrooi met de 

munt en de macadamianoten.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Gemalen venkelzaad (tl)  ¼  ½
Verse munt (blaadjes) 23) f 4 8
Macadamianoten 
(g) 8) 19) 20) 22) 25)

30 60

Bloedsinaasappel (st) 2 4
Grapefruit (st) 1 2
Mandarijn (st) 1 2
Fijne kristalsuiker* (el)  2 4
*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 1088 / 260 437 / 104
Vetten (g) 13 5
 Waarvan verzadigd (g) 2,0 0,8
Koolhydraten (g) 29 12
 Waarvan suikers (g) 29,1 11,7
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 3 1
Zout (g) 0,0 0,0

 
ALLERGENEN

 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 20) Soja   
22) (Andere) noten 23) Selderij 25) Sesam 



DESSE
RT

Kardemom Pistachenoten 

Sinaasappel 

Parelcouscous Kokosmelk 

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 14 – 16 min.3

- Supersimpel Parelcouscous leent zich, net als rijst, ook goed voor 
zoete gerechten. In dit dessert, geïnspireerd op de 
Midden-Oosterse keuken, combineer je de couscous met 
kokosmelk, kardemom, sinaasappel en pistache. 

PUDDING VAN KOKOS 
EN PARELCOUSCOUS 
Met sinaasappel, kardemom en pistache



LEKKER 
TOETJE

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

WEEK 08 | 2018

  #HelloFresh 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be

PUDDING VAN KOKOS EN PARELCOUSCOUS.
BENODIGDHEDEN: 
Steelpan met deksel.

1 Verhit de zonnebloemolie in een steelpan met deksel 
op middelmatig vuur. Voeg de parelcouscous en de 

kardemom toe en bak 3 – 4 minuten. Roer de kokosmelk 
goed door, en voeg toe aan de parelcouscous samen met de 
suiker en een snufje zout. 

2 Laat de parelcouscous 8 – 10 minuten zachtjes koken 
met de deksel op de pan, terwijl je regelmatig roert. 

Haal de deksel van de pan en kook nog 4 – 6 minuten. Roer 
goed door. De pudding kan nu wat vloeibaar lijken, maar zal 
dikker worden wanneer hij afkoelt. 

3 Hak ondertussen de pistachenoten grof. Schil 
de sinaasappel en snijd het vruchtvlees in kleine 

stukjes. Roer de sinaasappelstukjes en de helft van de 
pistachenoten door de parelcouscous. 

4  Serveer de parelcouscouspudding in glaasjes, en 
garneer met de overige pistachenoten. 

INGREDIËNTEN 2P 4P

Parelcouscous (g) 1) 80 160
Kardemom (tl) 1 2
Kokosmelk (ml) 26) 250 500
Pistachenoten (g) 8) 19) 22) 25) 20 40
Sinaasappel (st) 1 2
Zonnebloemolie* (el) 1 2
Suiker* (el) 1 2
Zout* snufje
*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2171 / 519 879 / 210
Vetten (g) 35 14
 Waarvan verzadigd (g) 21,8 8,8
Koolhydraten (g) 43 17
 Waarvan suikers (g) 13,6 5,5
Vezels (g) 4 2
Eiwit (g) 10 4
Zout (g) 0,0 0,0

 
ALLERGENEN

1) Gluten 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
25) Sesam 26) Sulfiet 
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