
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

Zeebaarsfilet met vel f

Verse salie fKnoflookteen

KerriepoederNicola aardappelen

Rode cherrytomaten fPrei f

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 lekkere kruidenboterrecepten. De 
cherrytomaatjes bestrooi je voor ze de oven in gaan met een beetje suiker, zo haal je de zoete 
smaak naar boven.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij
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Gebakken zeebaars met salieboter 
Met kruidige aardappelen en prei

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 09 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Kerriepoeder (tl) 9) 10) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Prei (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse salie (blaadjes) 
23) f

3 6 9 12 15 18

Zeebaarsfilet met vel 
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2556 / 611 423 / 101
Vet totaal (g) 25 4
 Waarvan verzadigd (g) 8,3 1,4
Koolhydraten (g) 60 10
 Waarvan suikers (g) 6,3 1,0
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 32 5
Zout (g) 0,3 0,0

ALLERGENEN

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

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

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 goed om. Bak de 
aardappelen 25 – 30 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 twee 
uur van tevoren uit de koelkast. Dan wordt 
hij zacht en gaat het mengen met de salie 
makkelijker. 

TOMATEN IN DE OVEN
 Verdeel de cherrytomaten over een 
andere bakplaat met bakpapier en bestrooi 
naar smaak met peper, zout en een beetje 
suiker. Bak de tomaten de laatste 10 minuten 
mee met de aardappelen in de oven.

PREI BAKKEN
 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 bewaar apart. Meng 
ondertussen in een kleine kom de roomboter, 
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 1 minuut 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 de botersaus 
uit de koekenpan.

ttTIP: Zorg ervoor dat je de vis niet 
beweegt tijdens het bakken op het vel. Druk 
hem met een spatel zo nu en dan voorzichtig 
aan op de bodem van de koekenpan. Zo wordt 
het vel extra knapperig. 



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

Risottorijst

VenkelzaadCitroen 

Rode peper fUi

Citroen-tijm 
varkensworst f

Venkel f

Geraspte grana  
padano f

Mascarpone f

Risotto is echt comfortfood. Door het vele roeren komt het zetmeel uit de rijstkorrel vrij, wat 
zorgt voor het romige effect. Mascarpone en grana padano maken deze risotto nog romiger. 
De citroen-tijmworst is van onze leverancier Brandt & Levie, die boeren selecteert die goed 
voor hun varkens zorgen. Je haalt het vlees dit keer uit de worst en bakt het met venkel. De 
anijsachtige smaak van deze groente past perfect bij varkensvlees.

Veel handelingen

Eet binnen 5 dagen

+

%

Risotto met mascarpone en gekruide varkensworst 
Met venkelsalade en grana padano

GlutenvrijgTotaal: 40-45 min.9



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 09 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f ¼ ¼ ½ ½ 1 1
Venkel (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Citroen-tijm 
varkensworst (100 g) 
22) f

1 2 3 4 5 6

Citroen (st)  1/4 ½ ¾ 1    11/4 11/2
Venkelzaad (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450
Mascarpone (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

10 20 30 40 50 60

Groentebouillon* (ml) 350 700 1050 1400 1750 2100
Roomboter* (el) 1 1 2 2 3 3
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) 3176 / 759 434 / 104
Vet totaal (g) 40 5
 Waarvan verzadigd (g) 21,1 2,9
Koolhydraten (g) 69 9
 Waarvan suikers (g) 6,4 0,9
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 5,7 0,8

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 22) Noten

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel en kom.
Laten we beginnen met het koken van de risotto met mascarpone en gekruide varkensworst.

GROENTEN SNIJDEN
Snipper de ui. Verwijder de zaadlijsten van 

de rode peper en snijd de rode peper fijn. 
Snijd de venkel in kwarten, verwijder de harde 
kern en snijd de venkel in zeer dunne reepjes. 
Houd het venkelloof apart.

WORST ONTVELLEN 
Snijd het vel van de varkensworst 

open en knijp het vlees uit het vel. Bereid de 
bouillon. Pers het sap uit de citroen.

VLEES EN GROENTEN BAKKEN
 Verhit de roomboter in een wok of 
hapjespan met deksel op middelhoog vuur 
en voeg de ui, rode peper, het grootste 
deel van de venkel, het venkelzaad en het 
worstvlees toe. Bak het vlees los op hoog vuur 
en bak daarna, afgedekt, 10 – 15 minuten op 
middellaag vuur.

VENKELSALADE MAKEN
 Meng ondertussen in een kom de overige 
venkel met citroensap en extra vierge olijfolie, 
peper en zout naar smaak. Voeg de risottorijst 
toe aan de wok of hapjespan en bak 2 minuten 
op laag vuur t. Voeg ⅓ van de bouillon toe 
en laat de rijstkorrels de bouillon langzaam 
opnemen. Roer regelmatig door.

RISOTTO KOKEN
 Voeg zodra de bouillon door de 
rijstkorrels is opgenomen weer ⅓ van de 
bouillon toe en herhaal dit met de rest van 
de bouillon. Kook de risotto op laag vuur 
in ongeveer 15 – 20 minuten gaartt, roer 
regelmatig door. Voeg eventueel extra water of 
bouillon toe om de korrel verder te garen. 

tTIP: Een klassieke risotto wordt met wijn 
gemaakt. Heb je nog witte wijn in huis? Blus in 
stap 4 de risottorijst af met een scheut wijn.

SERVEREN
 Voeg de mascarpone en het grootste 
deel van de grana padano toe aan de risotto 
en breng op smaak met peper en zout. 
Verdeel over diepe borden en bestrooi met 
de rest van de grana padano. Serveer met de 
venkelsalade en garneer met het venkelloof.

ttTIP: De risotto is gaar zodra de korrel 
van buiten zacht is en nog een lichte bite heeft 
van binnen. 



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

Kokosrasp

CashewnotenPandanrijst

KnoflookteenUi 

Gemalen kurkumaTomaat  f

Spinazie  fKokosmelk

Kerriepoeder

Kurkuma, ook wel geelwortel genoemd, is een van de meest gebruikte ingrediënten in curry's. 
In dit recept geef je er de rijst een mooie gele kleur mee. De kokosmelk en -rasp zorgen voor een 
volle, romige smaak. Je garneert de curry met cashewnoten, die het gerecht structuur geven en 
bovendien hartstikke gezond zijn!

Gemakkelijk Lactosevrij

Eet binnen 3 dagen Veggie
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Gele rijst met spinazie-kokoscurry 
Met tomaat en cashewnoten

GlutenvrijgTotaal: 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 09 | 2018

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    
Tomaat  (st) f 1    2    3    4    5    6    
Gemalen kurkuma (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Pandanrijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Cashewnoten (g) 
5) 8) 22) 25) 20    40    60    80    100    120    

Kokosrasp (g) 
19) 22) 25) 5    10    15    20    25    30    

Kerriepoeder (tl) 9) 10) 1    2    3    4    5    6    
Kokosmelk (ml) 26) 50    100    150    200    250    300    
Spinazie (g)  23) f 100    200    300    400    500    600    
Groentebouillon* (ml) 200    400    600    800    1000    1200    
Olijfolie* (el)  1/2 1    1    1    11/2 11/2
Zonnebloemolie* (el)  1/2 1    1    1    11/2 11/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2962 / 708 495 / 118 
Vet totaal (g) 34 6
 Waarvan verzadigd (g) 13,9 2,3
Koolhydraten (g) 82 14
 Waarvan suikers (g) 6,9 1,2
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 16 3
Zout (g) 2,2 0,4

ALLERGENEN

5) Pinda's 8) Noten 9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
23) Selderij 25) Sesam 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de gele rijst met spinazie-kokoscurry.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui en pers 

of snijd de knoflook fijn. Snijd de tomaat 
in blokjes.

RIJST BEREIDEN
Verhit de olijfolie in een pan met deksel 

op middelmatig vuur en fruit de ui 2 minuten. 
Voeg de kurkuma toe en bak nog 1 minuut. 
Voeg de rijst en de bouillon toe en kook 
de rijst, afgedekt, 12 – 15 minuten. Voeg 
eventueel wat extra water toe indien de 
rijst te droog wordt. Laat daarna zonder 
deksel uitstomen. 

 TOPPING ROOSTEREN
 Verhit ondertussen een wok of 
hapjespan op middelhoog vuur en rooster de 
cashewnoten, zonder olie, goudbruin. Voeg 
na 1 minuut de kokosrasp toe. Haal daarna uit 
de pan en bewaar apart.

CURRY MAKEN
 Laat de wok of hapjespan 2 minuten 
afkoelen (anders verbrandt de zonnebloemolie 
direct). Verhit daarna de zonnebloemolie in de 
pan en fruit de knoflook en het kerriepoeder 
1 – 2 minuten op middelmatig vuur. Voeg de 
tomaat toe en bak al roerend 4 minuten. Voeg 
de kokosmelk toe t, breng op smaak met 
peper en zout en breng aan de kook. 

SPINAZIE SCHEUREN
 Scheur de spinazie klein boven de wok 
of hapjespan, laat al roerend slinken en laat 
1 – 2 minuten zachtjes koken. 

 

tTIP: De kokosmelk kan eventueel 
klonten vormen. Dit betekent niet dat de 
melk niet meer goed is. De klonten zijn de 
vetbestanddelen van de kokosmelk die voor 
een extra volle smaak zorgen.

SERVEREN
 Verdeel de rijst en spinazie over de 
borden en garneer met de cashewnoten 
en kokosrasp.

 

RWEETJE: De cashewnoot is in de 16e 
eeuw rond de kust van Brazilië ontdekt door 
Portugese ontdekkingsreizigers. Zij namen 
de noot mee naar andere tropische regio's 
als Afrika en India, waar ze nu ook geteeld 
worden.



 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

Geraspte grana padano 
f

Kabeljauwfilet met 
vel f

Citroen

Broccoli fKrieltjes

SjalotPijnboompitten

In dit gerecht speelt de groente een glansrijke rol. Je kookt de broccoli eerst beetgaar, waarna 
je hem in boter zacht laat worden met smaakmakers als citroen en grana padano. Een lekker 
stukje kabeljauw en krokante krieltjes uit de oven maken het gerecht helemaal af. Eet smakelijk!Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen
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Rijke broccoli met gebakken kabeljauw 
Met krieltjes, grana padano en pijnboompitten

GlutenvrijgTotaal: 35-40 min.8
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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 09 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 200    400    600    800    1000 1200
Broccoli (g) f 200    400    600    800    1000 1200
Pijnboompitten (g) 
19) 22) 25) 5    10    15    20    25    30    

Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citroen (st)  1/2 1     11/2 1    21/2 3    
Kabeljauwfilet met vel 
(100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

15    25    35    50    60    70    

Olijfolie* (el) 1    2    3    4    5    6    
Roomboter* (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) 2393 / 572 404 / 97
Vet totaal (g) 26 4
 Waarvan verzadigd (g) 8,5 1,4
Koolhydraten (g) 43 7
 Waarvan suikers (g) 5,3 0,9
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 34 6
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren 4) Vis 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, pan met deksel, 2x koekenpan en fijne rasp.
Laten we beginnen met het koken van de rijke broccoli met gebakken kabeljauw.

KRIELTJES BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Was de krieltjes en snijd doormidden. Leg 
de krieltjes in een ovenschaal, meng met de 
helft van de olijfolie en breng op smaak met 
peper en zout. Zet de krieltjes in de oven 
en bak ze in 25 – 30 minuten krokant. Schep 
halverwege om.

BROCCOLI KOKEN
Kook ondertussen ruim water in een 

pan met deksel voor de broccoli. Snijd de 
bloem van de broccoli in kleine roosjes en de 
steel in blokjes. Kook de broccoli, afgedekt, 
in 3 – 4 minuten beetgaar. Giet de broccoli 
af en spoel onder koud water, zodat hij 
niet doorgaart. 

 SMAAKMAKERS BEREIDEN
 Verhit ondertussen een koekenpan op 
hoog vuur en rooster de pijnboompitten, 
zonder olie, goudbruin. Haal uit de pan en 
bewaar apart. Snijd de sjalot fijn, rasp de schil 
van de citroen met een fijne rasp en snijd de 
citroen in parten.

BROCCOLI BAKKEN
 Verhit de roomboter in dezelfde 
koekenpan en fruit de sjalot 2 –3 minuten 
op middelhoog vuur. Voeg de broccoli toe en 
roerbak 5 – 7 minuten op hoog vuur. Meng 
halverwege 1/2 tl citroenrasp per persoon 
door de broccoli. Breng op smaak met peper 
en zout. 

KABELJAUW BAKKEN
 Dep ondertussen de kabeljauwfilet 
droog met keukenpapier en wrijf in met peper 
en zout. Verhit de overige olijfolie in een 
andere koekenpan op middelhoog vuur. Bak 
de kabeljauw 2 – 4 minuten op het vel en nog 
1 – 2 minuten op de andere zijdet. 

tTIP: Druk de kabeljauw tijdens het bakken 
op de velkant af en toe aan met een spatel op 
de bodem van de koekenpan, zo wordt het 
velletje extra knapperig.

SERVEREN
 Serveer de krieltjes met de kabeljauw 
en de broccoli. Bestrooi de broccoli met de 
pijnboompitten en de geraspte grana padano 
en knijp een partje citroen uit over de vis.

sTIP: Houd je van pittig en heb je 
chilivlokken in huis? Bestrooi de broccoli dan 
tijdens stap 6 ook nog met de chilivlokken. 



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

Spaghetti integrale

TomatenpureeItaliaans gekruid 
kipgehakt f

KnoflookteenUi

Pruimtomaten fGroene paprika f

Geraspte belegen  
kaas f 

Terwijl de Italianen hun ragù alla bolognese uren laten pruttelen, zet jij deze variant in een 
handomdraai op tafel. In Bologna eten ze hun geliefde saus met tagliatelle, maar de volkoren 
spaghetti die je er vandaag bij maakt, is een stuk voedzamer. Nog een verschil: in plaats van 
rundergehakt of half-om-half gebruik je in dit recept kipgehakt, dat al op smaak is gebracht met 
Italiaanse kruiden. 

Gemakkelijk Family

Eet binnen 5 dagen
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Spaghetti bolognese met kipgehakt 
Met geraspte belegen kaas

Quick & EasyrTotaal: 25 min.5
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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
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Groene paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Pruimtomaten (st) f 2    4    6    8    10    12    
Italiaans gekruid 
kipgehakt (g) f

100    200    300    400    500    600    

Tomatenpuree (blik)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Spaghetti integrale (g) 
1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    

Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Olijfolie* (el)  1/2 1    1    11/2 11/2 2    
Zwarte balsamicoazijn* 
(el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Bruine suiker* (tl)  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) 2966 / 709 435 / 104 
Vet totaal (g) 25 4
 Waarvan verzadigd (g) 8,8 1,3
Koolhydraten (g) 76 11
 Waarvan suikers (g) 17,0 2,5
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 38 6
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de spaghetti bolognese met kipgehakt.

WATER KOKEN 
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de spaghetti integrale. 

GROENTEN SNIJDEN 
Snipper de ui en pers of snijd de knoflook 

fijn. Verwijder de zaadlijsten van de groene 
paprika en snijd de paprika in blokjes. Snijd 
de tomaten in blokjes.

 KIPGEHAKT BAKKEN 
 Verhit de olijfolie in een wok of 
hapjespan met deksel en bak het kipgehakt 
met de ui en knoflook in 5 minuten los op 
middelhoog vuur. 

SAUS BEREIDEN 
 Voeg de tomatenpuree toe aan de wok of 
hapjespan en bak 2 minuten. Voeg vervolgens 
de paprika, tomaat, zwarte balsamicoazijn, 
suiker en 25 ml water per persoon toe. 
Breng op smaak met peper en zout en kook 
de tomatensaus, afgedekt, 10 minuten op 
middelmatig vuur.

SPAGHETTI KOKEN EN MENGEN
 Kook ondertussen de spaghetti, afgedekt, 
10 – 12 minuten in de pan met deksel. Giet 
daarna af en voeg toe aan de pan met 
tomatensaus. Breng op smaak met peper 
en zout. 

SERVEREN 
 Verdeel de spaghetti bolognese over de 
borden en garneer met de belegen kaas.



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

Walnoten

Verse geitenkaas fPortobello f

Verse rozemarijn fRoseval aardappelen

Courgette  fRode ui

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

Eet binnen 5 dagen Glutenvrij

* V

% g

PORTOBELLO MET GEITENKAAS UIT DE OVEN 
Met walnoten, honing en verse rozemarijn

FamilybTotaal: 30-35 min.7
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Roseval aardappelen (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Verse rozemarijn 
(takjes) 23) f

½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Courgette (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Portobello (st) f 1 2 3 4 5 6
Verse geitenkaas (g) 
7) f

40 75 100 125 150 175

Walnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Olijfolie* (el) 1 2 2 3 3 4
Honing* (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3
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) 2862 / 684 412 / 99
Vet totaal (g) 32 5
 Waarvan verzadigd (g) 8,3 1,2
Koolhydraten (g) 74 11
 Waarvan suikers (g) 17,7 2,6
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 21 3
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, hapjespan met deksel en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de portobello met geitenkaas uit de oven.

AARDAPPELEN BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

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

SNIJDEN
Ris ondertussen de blaadjes van de takjes 

rozemarijn en snijd fijn. Snijd de rode ui in 
ringen en snijd de courgette in dunne plakken. 

 AARDAPPELEN BAKKEN
 Verhit de de helft van de olijfolie in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
met de helft van de rozemarijn, peper en zout, 
afgedekt, 18 – 22 minuten op middelhoog 
vuur. Haal in de laatste 5 minuten de deksel 
van de pan.

GROENTEN IN DE OVEN
 Leg ondertussen de courgette en rode 
ui op een bakplaat met bakpapier. Leg 
de portobello er met de open kant naar 
boven tussen en vul de portobello met de 
geitenkaas. Besprenkel met de overige 
olijfolie en de honing en bestrooi met de 
overige rozemarijn, peper en zout. Bak 
15 minuten in de ovent. 

WALNOTEN MEEBAKKEN
 Hak ondertussen de walnoten grof. Strooi 
de walnoten na 10 minuten over de bakplaat 
met groenten.

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

tTIP: Heb je geen oven met bakplaat? Je 
kunt de courgette en ui ook in een wok of 
hapjespan bakken op middelhoog vuur. Snijd 
de portobello dan in reepjes en roerbak mee. 



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

Hazelnoten

Feta fVerse dragon f

Kastanjechampignons
 f

Ui

ParelcouscousPompoenblokjes f

Dit gerecht is gemakkelijk en snel te maken, maar is qua smaken uitdagend door de geurige 
dragon en hartige Griekse feta. Dragon heeft een bijzondere anijsachtige smaak, die niet 
iedereen even lekker vindt. Ken je de smaak nog niet? Proef het dan eerst en voeg het daarna 
naar smaak toe. 

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen

* L

§

Parelcouscous met pompoen en feta 
Met kastanjechampignons, hazelnoten en dragon

VeggieVTotaal: 20-25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kastanjechampignons 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Pompoenblokjes (g) 
23) f

100 200 300 400 500 600

Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Verse dragon (takjes) 
23) f

3    6    9    12    15    18    

Feta (g) 7) f 40 75 100 125 150 175
Hazelnoten (g) 
8) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Groentebouillon* (ml) 175 350 525 700 875 1050
Olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Witte balsamicoazijn* 
(el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

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) 2561 / 612 430 / 103
Vet totaal (g) 23 4
 Waarvan verzadigd (g) 6,5 1,1
Koolhydraten (g) 73 12
 Waarvan suikers (g) 9,6 1,6
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 2,9 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscous met pompoen en feta.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden 

en bereid de groentebouillon in een pan 
met deksel voor de parelcouscous. Snijd 
ondertussen de ui in halve ringen, veeg 
de kastanjechampignons schoon met 
keukenpapier en snijd in plakken.

GROENTEN IN DE OVEN
Verdeel de ui, champignons en 

pompoenblokjes over een bakplaat met 
bakpapier. Besprenkel met de olijfolie en 
breng op smaak met ruim peper en zout. 
Bak 15 – 20 minuten in de oven, schep 
halverwege om.

 PARELCOUSCOUS KOKEN
 Voeg ondertussen de parelcouscous toe 
aan de pan met bouillon, breng opnieuw aan 
de kook en kook de parelcouscous, afgedekt, 
in 12 – 14 minuten droog. Voeg eventueel extra 
water toe wanneer de parelcouscous te snel 
droog wordt. Roer daarna de korrels los en 
laat zonder deksel uitstomen. 

SMAAKMAKERS BEREIDEN
 Pluk ondertussen de blaadjes dragon van 
de steeltjes, houd de blaadjes heel en snijd 
de steeltjes fijn. Verkruimel de feta en hak 
de hazelnoten grof. Verhit een koekenpan, 
zonder olie, op hoog vuur en bak de 
hazelnoten tot ze beginnen te geuren.

MENGEN
 Meng de groenten uit de oven met de 
witte balsamicoazijn en het grootste deel van 
de dragon door de parelcouscous en breng op 
smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
garneer met de feta, hazelnoten en overige 
dragon. Besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.

GTIP: Heb je nog dragontakjes over? Doe dit 
bij de extra vierge olijfolie in de fles en maak zo 
heerlijke dragonolie. Lekker in dressings of om 
een pesto mee te maken.



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

Groentemix met 
snijbonen f

SjalotVerse gember

Rode peper fKnoflookteen

LimoenBosui f

Gezouten pinda's 

NoedelsVrije-uitloopei f

Sojasaus

Dit is een snelle oosterse maaltijd met een mix van snijbonen, peen en gele paprika. Een eitje 
zie je veel in Aziatische gerechten, maar in plaats van gekookt of gebakken, maak je er vandaag 
roerei met licht pittige bosui bij. De pinda's zorgen voor een lekkere bite en het partje limoen 
voor frisheid.

Gemakkelijk

Veggie

Eet binnen 5 dagen

*

V

%

AZIATISCHE NOEDELS MET ROEREI EN PINDA'S 
Met bosui en limoen

Totaal: 20-25 min.5
Lactosevrijd
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1    2 3 4 5 6
Sjalot (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode peper (st) f 1/3 2/3 1    11/3 12/3 2
Bosui (st) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Limoen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse gember (cm) 1    2 3 4 5 6
Groentemix met 
snijbonen (g) 23) f

200    400 600 800 1000 1200

Sojasaus (ml) 1) 6) 10    20 30 40 50 60
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4 6 8 10 12
Noedels (g) 1) 70    140 200 280 340 400
Gezouten pinda's (g) 5) 
22) 25) 20    40 60 80 100 120

Zonnebloemolie* (el) 1 2 2 3 3 4
Ketjap* (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) 3067 / 733 488 / 117
Vet totaal (g) 34 5
 Waarvan verzadigd (g) 6,6 1,0
Koolhydraten (g) 72 11
 Waarvan suikers (g) 15,3 2,4
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 3,9 0,6

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, fijne rasp, wok of hapjespan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Aziatische noedels met roerei en pinda's.

VOORBEREIDEN
Breng ruim water aan de kook in een pan 

met deksel voor de noedels. Pers of snijd de 
knoflook fijn en snipper de sjalot. Verwijder 
de zaadlijsten van de rode peper en snijd de 
peper fijns. Snijd de bosui in fijne ringen. 
Rasp de schil van de limoen met een fijne rasp 
en snijd de limoen in parten. Schil en rasp 
de gember. 

SMAAKMAKERS BAKKEN
Verhit de helft van de zonnebloemolie in 

een wok of hapjespan en bak de knoflook, 
rode peper, sjalot, gember en limoenrasp al 
roerend 1 – 2 minuten op hoog vuur. 

 GROENTEN ROERBAKKEN
 Voeg de groentemix en de helft van de 
bosui toe en roerbak nog 4 – 5 minuten op 
middelhoog vuur. Voeg de sojasaus, ketjap, 
en 2 el water per persoon toe, en roerbak nog 
2 – 3 minuten. 

NOEDELS TOEVOEGEN
 Kook ondertussen de noedels, afgedekt, 
3 – 4 minuten in de pan met deksel. Giet 
daarna af en voeg de noedels toe aan de wok 
of hapjespan. Verhit nog 1 minuut op hoog 
vuur. Breng op smaak met peper.

sTIP: Houd je niet zo van pittig eten? Laat 
dan de rode peper weg uit dit recept.

ROEREI MAKEN
 Verhit ondertussen de overige 
zonnebloemolie in een koekenpan. Voeg 
de eieren en de overige bosui toe en bak 
al roerend tot het ei gestold maar nog wel 
smeuïg is. Breng op smaak met peper en zout.

tTIP: Voeg 1/2 tl sambal per persoon of wat 
overgebleven rode peper toe aan het roerei 
voor extra pit.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden. 
Serveer met het roerei en garneer met de 
pinda's en de limoenpartjes.



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

IJsbergsla f

Tomaat fVerse munt f

Gemalen kurkumaGemalen komijn

Feta fAubergine f

Yoghurt-tahinsaus fWitte tortilla f

Rundertartaar f

Waan je in oosterse sferen met deze wraps met tartaar en aubergine. Je kruidt de aubergine met 
komijn en kurkuma voor een volle, kruidige smaak. De rundertartaar snijd je in stukjes en bak je 
kort. Zo krijgt het vlees een hartige smaak, maar blijft het wel rosé en lekker mals. Houd je van 
pikant? Serveer dan met sambal, harissa of chilisaus voor wat extra pit!

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Wraps met kruidige aubergine en tartaar 
Met feta, munt en yoghurt-tahinsaus

Totaal: 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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gemalen komijn (tl) 1    2    3    4    5    6    
Gemalen kurkuma (tl) 1    2    3    4    5    6    
Aubergine (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Feta (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Verse munt (blaadjes) 
23) f

6    12    18    24    30    36    

Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
IJsbergsla (krop) f  1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4
Rundertartaar (100 g) f 1    2    3    4    5    6    
Witte tortilla (st) 
1) 20) 21) f

2    4    6    8    10    12    

Yoghurt-tahinsaus (g) 
7) 11) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Olijfolie* (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3443 / 823 603 / 144
Vet totaal (g) 43 8
 Waarvan verzadigd (g) 14,4 2,5
Koolhydraten (g) 72 13
 Waarvan suikers (g) 9,6 1,7
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 37 6
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 20) Noten 21) Melk/lactose 
22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Kleine kom, aluminiumfolie en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de wraps met kruidige aubergine en tartaar.

KRUIDENOLIE MAKEN
Verwarm de oven op 200 graden. Meng in 

een kleine kom 1 el olijfolie per persoon met 
de komijn en de kurkuma en breng op smaak 
met peper en zout. 

AUBERGINE BEREIDEN
Snijd de aubergine in de lengte 

doormidden en snijd in kleine blokjes van 
ongeveer 1 cm. Meng de blokjes aubergine 
met de kruidenolie en verdeel over een stuk 
aluminiumfolie van 30 x 30 cm per persoon. 
Vouw het aluminiumfolie goed dicht zodat er 
geen lucht bij kan komen. Bak de aubergine 
20 minuten in de oven. 

VERKRUIMELEN EN SNIJDEN
 Verkruimel ondertussen de feta en snijd 
de blaadjes munt in reepjes. Snijd de tomaat 
in kleine blokjes en breng op smaak met peper 
en zout. Snijd de ijsbergsla in brede repen.

TARTAARSTUKJES BAKKEN
 Snijd elke rundertartaar in acht gelijke 
stukjes. Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
tartaarstukjes in 2 – 3 minuten rosé, of langer 
naar smaak.

TORTILLA'S VERWARMEN
 Verpak de de tortillawraps in 
aluminiumfolie  en verwarm ze de laatste 
4 minuten van de baktijd van de aubergine 
mee in de oven.

SERVEREN
 Verdeel de blokjes aubergine en tomaat, 
de feta, munt, ijsbergsla, gebakken tartaar 
en de yoghurt-tahinsaus over verschillende 
kommetjes en laat iedereen zelf zijn eigen 
wrap vullen.

 

GTIP: Wil je een keer variëren? Voeg dan 
nootjes, tzaziki, avocado of gebakken kool toe. 
Eigenlijk is alles in een wrap te combineren!



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

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

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Dana blue f

Vrije-uitloopei fZuurdesembrood

Verse bladpeterselie fKnoflookteen

Groentemix peen & 
rodekool f

Portobello f

BROODJE OMELET MET PITTIGE BLAUWE KAAS  
Met gebakken portobello en coleslaw
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3 OMELET EN PORTOBELLO BAKKEN 
• Verhit de helft van de roomboter in een koekenpan op 

middelmatig vuur, voeg het eimengsel toe en bak in 
6 – 7 minuten 1 omelet per 2 personent.                                                                                                     

• Verhit in een andere koekenpan de overige roomboter 
op hoog vuur en bak in 4 minuten de portobello met de 
knoflook, peper en zout gaar en bruin.                            

• Verkruimel de dana blue boven de omelet.  

4 SERVEREN
• Snijd het broodje doormidden.
• Snijd de omelet door de helft en verdeel over het broodje.                
• Leg de plakken portobello en een klein deel van de 

coleslaw op de omelet.                                                                                                                   
• Serveer de broodjes met de overige coleslaw.

tTIP: De omelet omdraaien hoeft niet. Hij is klaar zodra de 
bovenkant gestold is.

1 GROENTEN SNIJDEN
• Verwarm de oven voor op 210 graden.                                                                     
• Pers of snijd de knoflook fijn en hak de verse 

bladpeterselie grof.                  
• Snijd de portobello in plakken.                                                                                
• Klop in een saladekom de extra vierge olijfolie, 

wittewijnazijn, mosterd, honing, peper en zout tot een 
dressing.     

2 COLESLAW MENGEN
• Voeg de groentemix toe aan de saladekom, meng goed en 

bewaar apart.    
• Bak het zuurdesembrood 8 minuten in de oven.                                                     
• Kluts de eieren met een vork in een kom en meng er de 

peterselie, peper en zout door.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse bladpeterselie (takjes) 23) f 3    6 9    12 15    18
Portobello (st) f 1 2 3 4 5 6
Groentemix peen & rodekool (g) 
23) f

100 200 300 400 500 600

Zuurdesembrood (st) 
1) 6) 11) 17) 22) 27) 1 2 3 4 5 6

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4 6 8 10 12
Dana blue (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Extra vierge olijfolie* (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Wittewijnazijn* (el)  1/2 1 11/2 2 2 1/2 3
Mosterd* (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Honing* (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
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) 3703 / 885 741 / 177
Vetten (g) 52 10
 Waarvan verzadigd (g) 19,2 3,8
Koolhydraten (g) 69 14
 Waarvan suikers (g) 6,2 1,2
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 32 6
Zout (g) 2,4 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 217) Eieren 22) Noten 23) Selderij  27) Lupine

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



Tonijn en spekjes - een combinatie die je zelf misschien niet snel zou bedenken, maar in Italië 
is spaghetti alla carrettiera een begrip. In dit recept gebruik je groene pesto als saus en de 
groente hebben we alvast voor je gesneden, zodat dit gerecht zó op tafel staat.

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

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

- 

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Groene pesto fTonijn 

Spekblokjes fCasarecce

PijnboompittenGroentemix f

Casarecce met pesto, tonijn en spekjes 
Met paprika, courgette en pijnboompitten



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
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3 PIJNBOOMPITTEN ROOSTEREN
• Verhit een koekenpan op hoog vuur en rooster de 

pijnboompitten tot ze goudbruin kleuren. Haal daarna uit 
de pan.

• Giet de tonijn af en voeg toe aan de wok of hapjespan.
• Meng de casarecce en de pesto door de groenten. 

4 SERVEREN
• Verdeel de pasta over de borden, breng eventueel 

verder op smaak met peper en zout en garneer met 
de pijnboompitten. 

1 CASARECCE KOKEN
• Kook ruim water in een pan met deksel voor de caserecce. 
• Kook de casarecce, afgedekt, in 12 – 15 minuten beetgaar. 
• Giet af en laat zonder deksel uitstomen.

2 GROENTEN BAKKEN
• Verhit een wok of hapjespan op middelhoog vuur. 
• Bak de spekblokjes 2 – 3 minuten zonder olie. Schep 

regelmatig om. 
• Voeg de groentemix toe en bak nog 6 – 8 minuten. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Casarecce (g) 1) 17) 20) 90    180 270    360 450    540
Spekblokjes (g) f 25 50 75 100 125 150
Groentemix (g) 23) f 200    400 600    800 1000    1200
Pijnboompitten (g) 19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30
Tonijn (blik) 4)  1/2 1 11/2 2    21/2 3    
Groene pesto (g) 7) 8) f 40    80 120    160 200    240
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3351 / 801 566 / 135
Vetten (g) 38 6
 Waarvan verzadigd (g) 9,1 1,5
Koolhydraten (g) 76 13
 Waarvan suikers (g) 12,2 2,1
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 34 6
Zout (g) 1,8 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, wok of hapjespan en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de  casarecce met pesto, tonijn en spekjes.



40 min

Eet binnen 3 dagen

8

§

+ Veel handelingen

Een klassieke vitello tonnato bestaat uit dungesneden kalfsfricandeau met een tonijn-
kappertjesmayonaise. Deze smaakvolle tonijnsaus is ook heerlijk bij kip. De kipfilethaasjes 
geef je nog meer smaak door ze te pocheren in bouillon. Met gepofte tomaatjes, knapperige 
zuurdesembroodjes en zelfgemaakte kruidenboter wordt het gegarandeerd genieten!

POLLO TONNATO MET ZUURDESEMBROOD 
GEPOCHEERDE KIP MET TONIJNSAUS

De haasjes van de kip zijn supermals en 
onderdeel van de kipfilet.  Het vlees is 

afkomstig van een Hollandse scharrelkip.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

KIPFILETHAASJES

Platte peterselie f

Verse basilicum fMayonaise f

ZuurdesembroodRode cherrytomaten f

Kappertjes fTonijn

Slamelange fKipfilethaasjes f

Verse bieslook 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 09 | 2018

KIP POCHEREN
 Bereid de kippenbouillon in een pan. Zet, 
als de bouillon kookt, het vuur laag en leg de 
kipfilethaasjes in de bouillon. Kook de kip in 
6 – 8 minuten gaar. Haal de kip uit de bouillon.

TONNATO AFMAKEN
  Maak op de borden een bedje van de 
slamelange en besprenkel met de extra 
vierge olijfolie. Leg hier de gepocheerde 
kipfilethaasjes op. Verdeel de tonijnsaus over 
de kip en garneer met de overige kappertjes 
en basilicum.

SERVEREN
 Serveer de pollo tonnato met 
de geroosterde tomaten en het 
zuurdesembrood met de kruidenboter.

TOMATEN ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Haal de roomboter uit de koelkast en laat op 
kamertemperatuur komen. Meng de rode 
cherrytomaten in een ovenschaal met de 
olijfolie, de zwarte balsamicoazijn, peper en 
zout. Rooster de tomaten 20 – 22 minuten 
in de oven. Leg de laatste 6 – 8 minuten het 
zuurdesembrood erbij in de oven.

SAUS MAKEN
Laat ondertussen de tonijn uitlekken. 

Mix in een hoge kom de helft van de blaadjes 
basilicum, de helft van de kappertjes, de 
mayonaise en de tonijn met een staafmixer 
tot een fijne saus. Breng op smaak met peper 
en zoutt.

tTIP: De kappertjes zijn al zout. Proef 
daarom goed voordat je de saus op smaak 
brengt, voeg niet teveel extra zout toe. 

 KRUIDENBOTER MAKEN
 Hak de overige basilicum, de peterselie 
en de bieslook fijn. Meng in een kleine kom 
de peterselie en de bieslook met de zachte 
roomboter. Breng op smaak met zout en 
peper. Dek af met plasticfolie en zet tot gebruik 
in de koelkast.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Zuurdesembrood (st) 1) 
6) 11) 17) 21) 22) 27) f

1 2 3 4 5 6

Tonijn (blik) 4)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kappertjes (g) f 10    20 30    40 50    60
Mayonaise (g) f
3) 10) 19) 22) 50    100 150    200 250    300

Verse basilicum 
(blaadjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Platte peterselie 
(takjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

5 10 15 20 25 30

Kipfilethaasjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Slamelange (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Roomboter* (g) 25    50    75    100    125    150    
Olijfolie* (el) 1    2    3    4 5    6
Zwarte balsamicoazijn* 
(el)

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

Kippenbouillon* (ml) 400 600 800 1000 1200 1400
Extra vierge 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) 5234 / 1251 993 / 237
Vetten (g) 88 17
 Waarvan verzadigd (g) 23,0 4,4
Koolhydraten (g) 69 13
 Waarvan suikers (g) 0,3 0,1
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 42 8
Zout (g) 3,5 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 10) Mosterd 11) Sesam 
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's  
21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij  27) Lupine 

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, hoge kom, staafmixer, kleine kom, plasticfolie en pan. 
Laten we beginnen met het koken van de pollo tonnato met zuurdesembrood.



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
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1
2
3

GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

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

-EXTRA-

WARME APPEL-HAVERMOUTKRUIMEL  
Met Griekse yoghurt

• Sinaasappel-banaansap 

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Jonagold appel (st) 2 4

Havermout (g) 15) 19) 22) 25) 100 200

Honing (potje) 1 2

Gemalen kaneel (zakje) ½ 1

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

Roomboter* (g) 25 50

Zout* snufje

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Steelpan, kom en ovenschaal.

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2368 / 566 703 / 168
Vetten (g) 26 8
 Waarvan verzadigd (g) 15,2 4,5
Koolhydraten (g) 65 19
 Waarvan suikers (g) 32,0 9,5
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 13 4
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 Verwarm de oven voor op 180 graden. 

2 Smelt de roomboter in een steelpan op laag vuur. Schil de appel, verwijder het 
klokhuis en snijd de appel klein.

3Meng in een kom de appel, gesmolten roomboter, havermout, honing, kaneel 
en een snufje zout en doe daarna in een ovenschaal. Bak de appelkruimel 

10 – 15 minuten in de oven.

4 Verdeel de warme appelkruimel over diepe kommen en serveer met de 
Griekse yoghurt. 

 WARME APPEL-
HAVERMOUTKRUIMEL  
Met griekse yoghurt 
 
 
YOGHURT MET KIWI 
EN PASSIEVRUCHT  
Met muesli en pompoenpitten  
 
 
VEZELRIJKE 
CRACKERS MET 
AVOCADO   
Met tuinkers en komijnekaas  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

VEZELRIJKE CRACKERS MET AVOCADO   
Met tuinkers en komijnekaas

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Volle yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 350 700

Kiwi groen (st) 1 2

Passievrucht (st) 1 2

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 50 100

Pompoenpitten (g) 19) 22) 25) 15 30

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1197 / 286 423 / 101
Vetten (g) 11 4
 Waarvan verzadigd (g) 4,6 1,6
Koolhydraten (g) 31 11
 Waarvan suikers (g) 20,0 7,1
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 12 4
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) 
(Andere) noten 25) Sesam

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Avocado (st) ½ 1

Vezelrijke crackers (st) 1) 11) 21) 6 12

Komijnekaas (plak) 7) f 4 8

Tuinkers (el) 15) 23) 24) 2 4

Peper & zout naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1602 / 383 1272 / 304 
Vetten (g) 26 21
 Waarvan verzadigd (g) 12,7 10,1
Koolhydraten (g) 17 13
 Waarvan suikers (g) 1,4 1,1
Vezels (g) 11 9
Eiwit (g) 18 14
Zout (g) 1,3 1,0

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose  11) Sesam

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 21) Melk/lactose 
23) Selderij 24) Mosterd

1 Verdeel de volle yoghurt over de 
kommen. Schil de kiwi’s en snijd klein. 

2 Lepel het vruchtvlees uit de 
passievrucht en verdeel met de kiwi 

over de yoghurt. Bestrooi met de muesli en 
de pompoenpitten. 

YOGHURT MET KIWI EN PASSIEVRUCHT  
Met muesli en pompoenpitten

1 Snijd de helft van de avocado in plakjes. 

2Besmeer de vezelrijke crackers dun 
met de overige avocado en beleg met 

de komijnekaas.

3Garneer met de plakjes avocado en de 
tuinkers en bestrooi met peper en zout 

naar smaak.



DESSE
RT

Volle yoghurt f PassievruchtMascarpone f Amandelen 

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 10 min.2

- Supersimpel Door de rijke smaak van de mascarpone wordt de 
yoghurt heerlijk romig maar niet te zwaar. Met de friszure 
passievrucht maak je er een tropisch dessert van. De 
amandelen geven een lekkere bite.

MASCARPONE-YOGHURT MET 
PASSIEVRUCHT 
Met geroosterde amandelen



LEKKER 
TOETJE

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

WEEK 09 | 2018

  #HelloFresh 
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MASCARPONE-YOGHURT MET PASSIEVRUCHT

BENODIGDHEDEN: 
Koekenpan en kom.

1Hak de amandelen grof. Verhit een koekenpan op hoog 
vuur en bak de amandelen tot ze beginnen te kleuren. 

2Meng ondertussen in een kom de mascarpone met de 
volle yoghurt en de honing. Snijd de passievruchten 

open en lepel het vruchtvlees eruit. 

3 Schep de mascarponeyoghurt in een kom of in 
een mooi glaasje. Schep het vruchtvlees van de 

passievruchten erop en garneer met de amandelen.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Amandelen (g) 8) 19) 22) 25) 10 20
Mascarpone (g) 7) f 90 180
Volle yoghurt (g) 7) 15) 20) f 200 400
Passievrucht (st) 2 4
Honing* (tl) 2 1/2 5
*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 1280 / 306 776 / 185
Vetten (g) 27 16
 Waarvan verzadigd (g) 16,8 10,2
Koolhydraten (g) 6 4
 Waarvan suikers (g) 5,6 3,4
Vezels (g) 1 1
Eiwit (g) 7 4
Zout (g) 0,1 0,1

 
ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten  19) Pinda's 20) Soja 
22) (Andere) noten 25) 



DESSE
RT

Vrije-uitloopei f Zure room f

Frambozenjam f

American pancake mix Blauwe rozijnen

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 15 – 20 min.4

- Supersimpel Drie-in-de-pan zijn drie kleine pannenkoekjes die 
oorspronkelijk gemaakt werden van oliebollenbeslag. Het 
maken van dat beslag duurt vrij lang, daarom hebben we 
een snelle variant met dik beslag en rozijnen bedacht. 
Erbij maak je een simpele roze saus van jam en zure room.

SNELLE DRIE-IN-DE-PAN 
Met rozijnen en roze saus



LEKKER 
TOETJE

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

WEEK 09 | 2018

  #HelloFresh 

www.hellofresh.nl 
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SNELLE DRIE-IN-DE-PAN

BENODIGDHEDEN: 
Beslagkom, garde, koekenpan en kom.

1Roer in een beslagkom het ei los met een garde. Schenk 
al roerend de melk erbij. Voeg vervolgens beetje bij beetje 

de American pancake mix toe en roer de blauwe rozijnen 
erdoor. De mix hoort dik te zijn. 

2 Verhit een deel van de roomboter in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Schenk 3 kleine pannenkoekjes in 

de pan. Draai de drie-in-de-pan om wanneer er gaatjes in 
het beslag ontstaan. Herhaal dit nog 3 keer met de rest van 
het beslag en de overige roomboter. Je kunt per persoon 
ongeveer 6 kleine pannenkoekjes uit het beslag halen.

3 Meng ondertussen in een kom de zure room met de 
frambozenjam tot een egale roze saus.

4 Verdeel 3 pannenkoekjes per persoon over de borden. 
Schep de roze saus op de pannenkoekjes of serveer 

deze er apart naast. Bewaar de overige pannenkoekjes in de 
koelkast en eet ze bijvoorbeeld als ontbijt.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) 1 2
American pancake mix (g) 1) 27) 200 400
Blauwe rozijnen (g) 19) 22) 25) 40 80
Zure room (g) 7) f 150 300
Frambozenjam (potje) 19) 22) 2 4
Roomboter* (el) 2    4
Halfvolle melk* (ml) 100 200
*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2213 / 529 1080 / 258
Vetten (g) 26 13
 Waarvan verzadigd (g) 16,8 8,2
Koolhydraten (g) 62 30
 Waarvan suikers (g) 30,1 14,7
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 10 5
Zout (g) 0,8 0,4

 
ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten  25) Sesam  
27) Lupine 


