Romige soep met garnalen
met kokosmelk, verse mais en tomaat

Sjalot

Vastkokende
aardappelen

Paprikapoeder

Laurierblad

Maiskolf f

Tomaat f

Verse bieslook f

Garnalen f

Kokosmelk

7 Totaal: 30-35 min. g Glutenvrij
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

Deze romige soep is geïnspireerd op chowder, een soep uit de Verenigde Staten. Chowder
bestaat in vele soorten en maten, maar het is altijd een stevige soep, meestal gemaakt met
room of melk. Een van de bekendste chowders is clam chowder uit New England, met kokkels
(clams). Wij geven de soep een eigen twist met kokosmelk en garnalen.

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, keukenpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de romige soep met garnalen.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Breng 225 ml water persoon aan de kook.
Snipper de sjalot. Schil de aardappelen en
snijd in kleine blokjes van 1 – 11/2 cm. Verhit
de roomboter in een soeppan met deksel op
middelmatig vuur en fruit de sjalot met een
snuf zout 3 minuten. Voeg het paprikapoeder
en het laurierblad toe en bak nog een
halve minuut.

AARDAPPELEN KOKEN
Voeg de aardappelen toe aan de pan,
schenk het kokende water erbij en verkruimel
het bouillonblokje erboven. Kook de
aardappelen in 12 – 15 minuten gaar.

SNIJDEN
Zet ondertussen de maiskolf rechtop
op een snijplank en snijd de maiskorrels
er voorzichtig af. Snijd de tomaat in grove
stukken en snijd de bieslook fijn.

Sjalot (st)
Vastkokende
aardappelen (g)
Paprikapoeder (tl)
Laurierblad (st)
Maiskolf (st) f
Tomaat (st) f
Verse bieslook (g) f
Garnalen (g) 2) f
Kokosmelk (ml) 26)

1/2

1

11/2

2

21/2
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1/2 1 11/2 2 21/2 3
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6
1/2 1 11/2 2 21/2 3
2
4
6
8 10 12
21/2 5 71/2 10 121/2 15
80 160 240 320 400 480
125 250 375 500 625 750

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje
3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
(st)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)
1
2
3
4
5
6
Wittewijnazijn (tl)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

2866 / 685
38
25,4
60
17,9
9
23
4,9

383 / 92
5
3,4
8
2,4
1
3
0,7

ALLERGENEN
2) Schaaldieren
Kan sporen bevatten van: 26) Sulfiet

GARNALEN BAKKEN
Dep de garnalen droog met
keukenpapier. Verhit de olijfolie in een
koekenpan op hoog vuur en bak de garnalen
in 2 minuten rondom bruin. Ze hoeven nog
niet gaar te zijn. Breng op smaak met peper en
zout, haal uit de pan en bewaar apart.

SOEP KOKEN
Voeg de maiskorrels, de tomaat en de
kokosmelk toe aan de pan met aardappel
en kook 2 minuten mee. Voeg de garnalen
inclusief het bakvet uit de koekenpan toe en
verhit nog een halve minuut. Meng vervolgens
de wittewijnazijn en de helft van de bieslook
door de soep.

3

SERVEREN
Verdeel de soep over de borden en
garneer met de overige bieslook.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Kipdrumsticks met zelfgemaakte appel-perenmoes
geserveerd met groentefrietjes

Knolselderij

Pastinaak f

Gele peen f

Peen f

Paprikapoeder

Gekruide kipdrumsticks

Appel

Peer

Mayonaise f

8 Totaal: 30-40 min. g Glutenvrij
- Supersimpel
% Eet binnen 5 dagen

Wie kent het niet: de klassieke combinatie van kip, friet en appelmoes. Vandaag bereid je een
variant met groentefrietjes. Dat is niet alleen lekker, maar ook een stuk gezonder. Appel en peer
gaan goed samen en dat proef je in de friszoete appel-perenmoes die je erbij serveert.

f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Steelpan met deksel, hapjespan met deksel, bakplaat en bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de kipdrumsticks met zelfgemaakte appel-perenmoes.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

GROENTEFRIET MAKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil
de knolselderij. Snijd van de knolselderij,
pastinaak, gele peen en oranje peen frietjes
van 1/2 – 1 cm breed.

GROENTEFRIET BAKKEN
Meng de groentefrietjes op een bakplaat
met bakpapier met per persoon 1 el olijfolie,
1 tl paprikapoeder, peper en zout. Bak
25 – 35 minuten in de oven. Schep halverwege
om t.

tTIP: De baktijd hangt af van je oven en van
de dikte van de frieten. Controleer daarom
regelmatig of de frieten gaar zijn.

KIPDRUMSTICKS BAKKEN
Verhit de helft van de roomboter in een
hapjespan met deksel op hoog vuur en bak
de kipdrumsticks in 5 – 6 minuten rondom
bruin. Verlaag het vuur, schenk 1 el water per
persoon in de pan en bak de kipdrumsticks,
afgedekt, 15 – 18 minuten. Keer regelmatig
om. Haal uit de pan en bewaar apart.

Knolselderij (st) 9)
Pastinaak (g) f
Gele peen (st) f
Peen (st) f
Paprikapoeder (tl)
Gekruide kipdrumsticks
(st) f
Appel (st)
Peer (st)
Mayonaise
(g) 3) 10) 19) 22) f
Olijfolie (el)
Roomboter (el)
Honing (tl)
Peper & zout

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

6
6
6

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

4035 / 965
58
15,4
62
37,2
25
34
0,7

462 / 110
7
1,8
7
4,3
3
4
0,1

ALLERGENEN
3) Eieren 9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

SNIJDEN
Schil ondertussen de appel en de peer,
verwijder het klokhuis en snijd in blokjes.

APPEL-PERENMOES MAKEN
Laat de overige roomboter smelten in een
steelpan met deksel op middelhoog vuur. Voeg
de appel- en perenstukjes en per persoon 2 el
water en 1 tl honing toe aan de steelpan.
Breng afgedekt aan de kook en laat
8 – 10 minuten op laag vuur koken. Haal de
pan daarna van het vuur en roer het geheel
goed door. Prak grof met een vork en bewaar
de appel-perenmoes tot gebruik met het
deksel op de pan.

SERVEREN
Verdeel de groentefrietjes over de borden,
schep de appel-perenmoes erbij en verdeel de
kipdrumsticks tt over de borden. Serveer
met de mayonaise.

ttTIP: Eet je met kinderen? Wikkel rond
het einde van de drumstick een stukje
aluminiumfolie, zodat ze de kippenbout
gemakkelijker kunnen eten.

RWEETJE: Dit gerecht bevat veel vezels.
Dat komt voornamelijk door de knolselderij
– een van de meest vezelrijke groenten die er
bestaat – maar ook de pastinaak en wortel
bevatten veel vezels.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Champignonrisotto van orzo
met walnoten en parmigiano reggiano

Ui

Bosui f

Kastanjechampignons

Courgette f

Orzo

Walnoten

f

Parmigiano reggiano f

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

Orzo is een pastasoort die door zijn ovale korrel veel weg heeft van rijst. Hij is daardoor heel
geschikt voor een romige risotto. Je brengt de risotto op smaak met Parmezaanse kaas. Deze
pittige kaas komt oorspronkelijk uit de Parma-regio in Italië en wordt gemaakt van koemelk.

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, 2x koekenpan, keukenpapier en rasp.
Laten we beginnen met het koken van de champignonrisotto van orzo.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)
Bosui (st) f
Kastanjechampignons
(g) f
Courgette (st) f
Orzo (g) 1)
Walnoten (g) 8) 19) 25)
Parmigiano reggiano(g)
7) f

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon voor de orzo. Snipper
de ui en snijd de bosui in fijne ringen. Maak
de kastanjechampignons schoon met
keukenpapier en snijd ze in kwarten. Snijd
de courgette in de lengte in kwarten en
vervolgens in blokjes.

ORZO BEREIDEN
Verhit de roomboter in een pan met
deksel en fruit de ui 2 minuten op middelmatig
vuur. Voeg de orzo toe en roerbak 1 minuut.
Schenk de bouillon over de orzo en kook de
orzo, afgedekt, in 10 – 12 minuten op laag vuur
droog. Schep regelmatig om. Voeg eventueel
extra water toe als de orzo te droog wordt.
Verhit ondertussen een koekenpan op hoog
vuur en rooster de walnoten, zonder olie,
goudbruin. Haal uit de pan en bewaar apart.

BAKKEN
Verhit ondertussen de olijfolie in een
koekenpan op middelhoog vuur en bak de
courgette en de kastanjechampignons
4 – 6 minuten t. Voeg daarna de bosui toe en
bak nog 1 minuut mee. Breng op smaak met
peper en zout.
tTIP: Houd je niet van de pittige smaak
van bosui? Voeg hem dan tegelijk met de
champignons en courgette toe.

1/2
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1
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6

2
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21/2
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3
12

125 250 375 500 625 750
1/2 1 11/2 2 21/2 3
85 170 250 335 420 500
15 30 45 60 75 90
25

50

75 100 125 150

Zelf toevoegen
175 350 525 700 875 1050
Groentebouillon (ml)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

3031 / 725
32
11,4
76
16,4
9
28
2,3

431 / 103
5
1,6
11
2,3
1
4
0,3

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

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan
350 gram groente per persoon bevat?
HAKKEN EN RASPEN
Hak ondertussen de geroosterde
walnoten grof en rasp de parmigiano
reggiano grof.

MENGEN
Voeg vervolgens de kastanjechampignons,
courgette, bosui en de helft van de parmigiano
reggiano toe aan de orzo en verwarm al roerend
2 minuten.

SERVEREN
Verdeel het gerecht over de borden.
Garneer met de walnoten en de overige
parmigiano reggiano.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Heekfilet met zoetzure paprikastoof
met olijven en gebakken aardappelen

Rode paprika f

Knoflookteen

Vastkokende
aardappelen

Heekfilet met huid f

Leccino olijven f

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

Heekfilet is zacht en mild van smaak, wat het een toegankelijke vis maakt. Je serveert de heek
vandaag met een paprikastoof. Door de paprika lang te bakken wordt deze heel zacht en veel
zoeter van smaak. De olijven zorgen voor een lekker hartig accent.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Kleine kom, 2x hapjespan met deksel, keukenpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de heekfilet met zoetzure paprikastoof.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode paprika (st) f
Knoflookteen (st)
Vastkokende
aardappelen (g)
Heekfilet met huid (st)
4) f
Leccino olijven (g) f

SNIJDEN
Snijd de rode paprika in zeer smalle
repen. Pers de knoflook of snijd fijn. Schil
de aardappelen of was ze grondig en snijd
in parten.

PAPRIKA BAKKEN
Verhit 1 el olijfolie per persoon in een
hapjespan met deksel op middelhoog vuur en
fruit de knoflook 1 minuut. Voeg de paprika,
peper en zout toe en dek de pan af. Bak de
paprika 20 – 25 minuten. Schep regelmatig
om. Haal het deksel van de pan, schenk 1 el
zwarte balsamicoazijn per persoon in de pan
en verkruimel het bouillonblokje erboven.
Voeg de suiker toe en bak nog 6 – 8 minuten op
middelmatig vuur.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verhit de overige olijfolie in een andere
hapjespan met deksel en bak de aardappelen
in 25 – 35 minuten, afgedekt, op middelhoog
vuur goudbruin. Haal na 20 minuten het deksel
van de pan. Schep regelmatig om en breng op
smaak met peper en zout.
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Zelf toevoegen
11/2 3 41/2 6 71/2 9
Olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn
11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
(el)
Groentebouillonblokje
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
(st)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Suiker (tl)
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
1
1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

3010 / 720
36
8,4
66
19,6
10
25
2,0

419 / 100
5
1,2
9
2,7
1
4
0,3

ALLERGENEN
4) Vis

VIS BAKKEN
Meng ondertussen in een kleine kom
de extra vierge olijfolie en de overige zwarte
balsamicoazijn, peper en zout tot een dressing.
Dep de huid van de heekfilet droog met
keukenpapiert. Verhit de roomboter in een
koekenpan op middelhoog vuur en bak de
heekfilet 2 – 3 minuten op de huid. Verlaag het
vuur en bak de heekfilet nog 1 – 2 minuten op
de andere zijde. Breng op smaak met peper
en zout.

MENGEN
Meng de olijven door de paprikastoof.
Proef en breng eventueel op smaak met peper
en zout.

tTIP: Het is belangrijk dat je de huid van de
heekfilet goed droogdept - dan blijft hij minder
snel aan de bodem van de pan plakken.

12
6

SERVEREN
Verdeel de paprikastoof en de gebakken
aardappelen over de borden. Leg er de
gebakken heekfilet bij met de huid naar
boven. Serveer samen met de dressing en
besprenkel de heekfilet met de dressing
naar wens.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Koreaanse wraps met biefstukpuntjes

met frisse rauwkost en zoetzure komkommer

Quick & Easy
5 Totaal: 25 min.
* Gemakkelijk
b Family
§ Eet binnen 3 dagen L Calorie-focus

De Koreaanse keuken staat bekend om rijke smaken, die zonder poespas tot stand komen door
het gebruik van pure ingrediënten. In Korea is het gebruikelijk om schaaltjes met zogenaamde
'banchan', de verzamelnaam voor bijgerechten, op tafel te zetten bij de hoofdmaaltijd. Zo kan
iedereen zelf zijn gerecht opbouwen, net als met deze wraps.

Knoflookteen

Verse gember

Rode peper f

Sojasaus

Biefstukpuntjes f

Komkommer f

Verse koriander f

Limoen f

Witte tortilla

Peen & kool f

 ( cm)

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
2x kom, aluminiumfolie, fijne rasp, dunschiller of kaasschaaf en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Koreaanse wraps met biefstukpuntjes.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden. Pers
de knoflook of snijd fijn. Schil de gember en
snijd of rasp fijn. Verwijder de zaadlijsten van
de rode peper en snijd de rode peper fijn.

MARINEREN
Meng in een kom de rode peper met de
knoflook, gember, sojasaus en olijfolie. Snijd
de biefstukpuntjes in stukjes van 1 – 2 cm
en meng ze door de marinade. Marineer de
stukjes biefstuk minimaal 15 minuten.

ZOETZUUR MAKEN
Snijd of schaaf ondertussen de
komkommer in dunne linten. Meng in een
kom de wittewijnazijn met de komkommer en
de suiker t. Breng op smaak met zout en zet
de zoetzure komkommer apart. Schep af en
toe om, zodat de smaken goed intrekken.

1/2 1 11/2 2 21/2
Knoflookteen (st)
1
2
3
4
5
Verse gember (cm)
1/2 1 11/2 2 21/2
Rode peper (st) f
15 30 45 60 75
Sojasaus (ml) 1) 6)
Biefstukpuntjes (g) f 110 220 330 440 550
1/2 1 11/2 2 21/2
Komkommer (st) f
21/2 5 71/2 10 121/2
Verse koriander (g) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Limoen (st) f
2
4
6
8 10
Witte tortilla (st) 1)
100 150 200 300 350
Peen & kool (g) 23) f
Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
Olijfolie (el)
2
4
6
8 10
Wittewijnazijn (el)
1
2
3
4
5
Suiker (tl)
naar smaak
Zout

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

PER PORTIE

PER 100 g

2778 / 664
19
3,0
79
14,8
6
41
3,6

516 / 123
4
0,6
15
2,7
1
8
0,7

ALLERGENEN
1) Gluten 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

TORTILLA VERWARMEN
Snijd ondertussen de koriander grof
en snijd de limoen in parten. Verpak de
tortillawraps in aluminiumfolie en verwarm
2 – 3 minuten in de oven.

BIEFSTUK BAKKEN
Verhit ondertussen een koekenpan op
middelhoog vuur. Wacht tot de pan heet
is en bak de biefstuk met marinade in
2 – 3 minuten rondom bruin. De biefstuk mag
nog rosé zijn vanbinnen.

3
12
6

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

tTIP: Voor een lekkere twist kun je ook de
helft van de groentemix door de zoetzure
komkommer mengen.

3
6
3
90
660
3
15
11/2
12
450

SERVEREN
Vul de wraps met de rauwe groentemix.
Verdeel er de biefstuk en wat van de zoetzure
komkommer over en knijp er wat limoensap
over uit. Bestrooi met koriander. Serveer de
overige komkommer ernaast.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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BROODJE PORTOBELLO MET SPIEGELEI
met gebakken aardappelen en geroosterde courgette

Vastkokende
aardappelen

Gedroogde rozemarijn

Gedroogde tijm

Rode ui

Courgette f

Portobello f

Belegen kaas, geraspt

Hamburgerbol

Vrije-uitloopei f

Mayonaise f

f

0 Totaal: 45-50 min. V Veggie
* Gemakkelijk
b Family
% Eet binnen 5 dagen

De portobello is een uit de kluiten gewassen champignon. Met zijn kastanjebruine hoed is
deze zware jongen een robuuste, vlezige paddenstoel en daardoor goed geschikt voor op een
rijkbelegde burger. Smaken als rozemarijn en tijm passen goed bij de nootachtige, aardse
smaak van de portobello.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de broodje portobello met spiegelei.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

AARDAPPELEN BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 210 graden.
Was de aardappelen grondig en snijd in
lange, smalle parten. Verhit de helft van de
olijfolie in een hapjespan met deksel en bak
de aardappelen, afgedekt, 25 – 30 minuten
op middelhoog vuur. Haal na 20 minuten de
deksel van de pan. Bak de laatste 2 minuten de
rozemarijn en de tijm mee en breng op smaak
met peper en zout.

GROENTEN SNIJDEN
Snijd ondertussen de rode ui in ringen en
snijd de courgette in dunne plakken. Breek
voorzichtig het steeltje uit de portobello.

IN DE OVEN
Verdeel de courgette over één kant
van een bakplaat met bakpapiert. Leg
de portobello ernaast met de open kant
naar boven. Besprenkel de courgette en de
portobello met de overige olijfolie en breng op
smaak met peper en zout. Bak 10 minuten in
de oven.

Vastkokende
200 400 600 800 1000 1200
aardappelen (g)
Gedroogde rozemarijn
1
2
3
4
5
6
(tl)
1
2
3
4
5
6
Gedroogde tijm (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode ui (st)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (st) f
1
2
3
4
5
6
Portobello (st) f
Belegen kaas, geraspt
25 50 75 100 125 150
(g) 7) f
Hamburgerbol (st)
1
2
3
4
5
6
1) 7) 11) 13) 17) 20) 22)
2
3
4
5
6
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1
Mayonaise (el)
1
2
3
4
5
6
3) 10) 19) 22) f
Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
6
Olijfolie (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

4111 / 983
56
16,9
83
18,8
10
32
1,5

568 / 136
8
2,3
11
2,6
1
4
0,2

ALLERGENEN

IN DE OVEN
Giet het vocht dat tijdens het bakken is
vrijgekomen voorzichtig uit de portobello en
vul de portobello met de geraspte belegen
kaas. Verdeel de rode ui over de courgette en
bak alles nog 5 – 10 minuten in de oven. Bak de
laatste 4 – 6 minuten de hamburgerbol mee.

EI BAKKEN
Verhit ondertussen de roomboter in een
koekenpan en bak 1 spiegelei per persoon.
Breng op smaak met peper en zout. Snijd de
hamburgerbollen open.

SERVEREN
Maak per persoon een burger door de
broodjes te beleggen met achtereenvolgens
de portobello, het spiegelei en de helft van de
gebakken rode ui. Serveer met de courgette,
de overige rode ui en de aardappelen.
Garneer met de mayonaise.

tTIP: Spreid de plakjes courgette zoveel

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 10) Mosterd 11) Sesam
13) Lupine
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja
22) Noten

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij op je
calorie-inname? Gebruik dan per persoon 150 g
aardappelen, de helft van de belegen kaas en 1/2
el mayonaise.

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

mogelijk uit over de bakplaat. Hoe minder ze
overlappen, hoe bruiner ze worden.
WEEK 20 | 2019

Penne met spinazie-pestosaus
met rode peper en parmigiano reggiano

Ui

Rode peper f

Parmigiano reggiano f

Groene pesto f

6 Totaal: 25-30 min. V Veggie
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

Vandaag staat er een pasta met lekker veel spinazie op het menu. Je brengt de saus op smaak
met groene pesto en Parmezaanse kaas, en de rode peper geeft het gerecht nog wat extra pit.
De pittige smaak zit vooral in de zaadjes – die verwijder je, zodat de pittigheid niet overheerst.

Knoflookteen

Penne

Spinazie f

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, rasp en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de penne met spinazie-pestosaus.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

SNIJDEN
Kook ruim water in een pan met deksel
voor de penne. Snijd de ui in dunne halve
ringen en pers de knoflook of snijd fijn.
Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en
snijd de rode peper fijn.

PENNE KOKEN
Kook de penne, afgedekt, 11 – 13 minuten
in de pan met deksel en giet daarna af. Laat
zonder deksel uitstomen.

PARMIGIANO RASPEN
Rasp ondertussen de parmigiano
reggiano naar wens fijn of grof.

1/2 1 11/2 2 21/2
Ui (st)
1
2
3
4
5
Knoflookteen (st)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Rode peper (st) f
90 180 270 360 450
Penne (g) 1) 17) 20)
Parmigiano reggiano
25 50 75 100 125
(g) 7) f
150 300 450 600 750
Spinazie (g) f
Groene pesto (g) 7) 8) f 40 80 120 160 200
Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
Olijfolie (el)
naar smaak
Peper & zout

VOEDINGSWAARDEN

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

900
240

PER PORTIE

PER 100 g

3119 / 746
38
8,6
72
6,0
8
26
1,4

841 / 201
10
2,3
19
1,6
2
7
0,4

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

OP SMAAK BRENGEN
Voeg vervolgens de groene pesto toe
aan de wok of hapjespan. Voeg de penne en
de helft van de parmigiano toe en roer door.
Breng op smaak met peper en zout.

150

f in de koelkast bewaren

ALLERGENEN

GROENTEN BAKKEN
Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan
op middelhoog vuur en bak de ui, knoflook en
rode peper 8 – 10 minuten. Voeg de spinazie
toe en roerbak totdat de spinazie geslonken
is. Breng op smaak met peper en zout.

3
6
11/2
540

SERVEREN
Verdeel de pasta over de borden en
bestrooi met de overige parmigiano.

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

Warme maaltijdsalade met zoete aardappel
met spinazie, gezouten amandelen en frisse labne

7 Totaal: 35-40 min. V Veggie
* Gemakkelijk
g Glutenvrij
% Eet binnen 5 dagen L Calorie-focus

Vandaag staat er een lekker vullend groentegerecht op het menu. Kikkererwten zijn
peulvruchten die boordevol eiwitten zitten en daardoor ook een favoriet en voedzaam
ingrediënt zijn in vegetarische gerechten als deze. Je bakt ze in dit recept met ras el hanout, een
Marokkaans kruidenmengsel dat zorgt voor een warme, zoete smaak.

Zoete aardappel

Rode ui

Knoflookteen

Appel

Rode puntpaprika f

Spinazie f

Kikkererwten

Ras el hanout

Verse koriander f

Citroen f

Gezouten amandelen

Labne f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Zeef, bakplaat met bakpapier en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de warme maaltijdsalade met zoete aardappel.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

ZOETE AARDAPPEL BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden.
Weeg de zoete aardappel af en schil of
was hem grondig. Snijd hem in plakken van
ongeveer 1 cm dik en leg de plakken op een
bakplaat met bakpapier. Besprenkel de zoete
aardappel met 1/2 el olijfolie per persoon en
breng op smaak met peper en zout. Bak de
plakken in 20 – 30 minuten in de oven gaar.

SNIJDEN
Snipper ondertussen de rode ui en
pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder
het klokhuis van de appel en snijd in kleine
blokjes. Snijd de rode puntpaprika in dunne
reepjes en scheur de spinazie klein. Spoel
de kikkererwten af en laat ze uitlekken in
een zeef.

BAKKEN
Verhit de overige olijfolie in een
hapjespan op middelhoog vuur. Bak de ui,
knoflook en ras el hanout 2 – 3 minuten.
Voeg eventueel extra olie toe als de kruiden
snel aanbakken. Voeg de appel en rode
puntpaprika toe en bak 6 – 8 minuten mee.
Breng op smaak met peper en zout.

Zoete aardappel (g)
Rode ui (st)
Knoflookteen (st)
Appel (st)
Rode puntpaprika
(st) f
Spinazie (g) f
Kikkererwten (blik)
Ras el hanout (tl)
Verse koriander (g) f
Citroen (st) f
Gezouten amandelen
(g) 5) 8) 25)
Labne (g) 7) 19) 22) f
Olijfolie (el)
Peper & zout

150 300 450 600 750 900
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
1/2

1

11/2

2

21/2

3

100 200 300 400 500 600
1/2 1 11/2 2 21/2 3
2
4
6
8 10 12
21/2 5 71/2 10 121/2 15
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
10

20

30

40

50

60

50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
11/2 3 41/2 6 71/2
naar smaak

9

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

2780 / 665
33
6,4
63
21,2
17
18
0,8

458 / 109
5
1,1
10
3,5
3
3
0,1

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

BAKKEN EN SNIJDEN
Voeg de kikkererwten toe aan de
hapjespan en bak 4 – 6 minuten mee. Snijd
ondertussen de koriander fijn.

SPINAZIE TOEVOEGEN
Haal de hapjespan van het vuur en roer de
spinazie erdoor. Breng opnieuw op smaak met
peper en zout. Snijd de citroen in parten.

SERVEREN
Verdeel de zoete aardappel over
de borden. Schep de kikkererwten en
groenten erop en garneer met de amandelen
en koriander. Serveer met de labne en
de citroenparten.
RWEETJE: Dit recept bevat meer dan 50%
van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid
vezels! Deze vezels zitten voornamelijk in de
kikkererwten, maar ook in de zoete aardappel
en rest van de groenten.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik
dan 100 g zoete aardappel per persoon en bak
de ui en knoflook in 1/2 el olijfolie per persoon
in plaats van 1.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Oosterse tartaar met kastanjechampignons
met rijst, paksoi en geroosterd sesamzaad

Verse gember

Knoflookteen

Sjalot

Sesamzaad

Kastanjechampignons

Bosui f

Paksoi f

Zilvervliesrijst

Vissaus

Rundertartaar f

f

Sojasaus

6 Totaal: 25-30 min. L Calorie-focus
* Gemakkelijk
d Lactosevrij
§ Eet binnen 3 dagen

Paksoi, tartaar, paddenstoelen en sojasaus in één gerecht? Dit klinkt misschien gek, maar
deze smaken gaan erg goed samen. Het gerecht krijgt zo een Japanse twist. De geroosterde
sesamzaadjes hebben een nootachtige smaak – de perfecte garnering voor deze maaltijd.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, keukenpapier en 2x koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de oosterse tartaar met kastanjechampignons.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Kook ruim water per persoon in een pan
met deksel voor de rijst. Schil de gember
en snijd in dunne plakken. Pers of snijd de
knoflook fijn en snipper de sjalot. Verhit een
koekenpan zonder olie op middelhoog vuur
en rooster het sesamzaad in 2 – 3 minuten
goudbruin. Haal uit de pan en bewaar apart.

GROENTEN SNIJDEN
Maak de kastanjechampignons
schoon met keukenpapier. Halveer de
kastanjechampignons en snijd de eventuele
grotere kastanjechampignons in kwarten.
Snijd de bosui in fijne ringen. Verwijder de
steelaanzet van de paksoi, snijd zowel de
stelen als het blad van de paksoi klein maar
houd de stelen apart van de groene bladeren.

RIJST KOKEN
Kook de rijst met de gember t,
afgedekt, in 12 – 15 minuten gaar. Giet daarna
af en laat staan met de deksel op de pan. Haal
de gember voor serveren uit de rijst en breng
de rijst op smaak met peper en zout.

2
3
4
5
6
Verse gember (cm)
1
2
3
4
5
Knoflookteen (st)
1
2
3
4
5
Sjalot (st)
Sesamzaad (g)
5 10 15 20 25
11) 19) 22)
Kastanjechampignons
125 250 375 500 625
(g) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Bosui (st) f
1/3 2/3 1 11/3 12/3
Paksoi (st) f
60 120 180 240 300
Zilvervliesrijst (g)
5 10 15 20 25
Vissaus (ml) 4)
1
2
3
4
5
Rundertartaar (st) f
10 20 30 40 50
Sojasaus (ml) 1) 6)
Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
Zonnebloemolie (el)
naar smaak
Peper & zout

7
6
6
30
750
3
2
360
30
6
60
3

f in de koelkast bewaren

tTIP: In dit gerecht kook je de rijst samen
met gember. Door de gember mee te koken
geeft hij een subtiele smaak af.

VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

2745 / 656
20
4,6
76
8,1
10
37
3,1

499 / 119
4
0,8
14
1,5
2
7
0,6

ALLERGENEN
1) Gluten 4) Vis 6) Soja 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

PAKSOI BAKKEN
Verhit ondertussen de helft van de
zonnebloemolie in dezelfde koekenpan
op middelhoog vuur en bak de knoflook
1 – 2 minuten. Voeg het witte deel van de
paksoi toe en bak 4 – 5 minuten, voeg het
groen van de paksoi toe en bak nog 2 minuten.
Breng op smaak met de vissaus.

TARTAAR BAKKEN
Verhit ondertussen de overige
zonnebloemolie in een andere koekenpan
op middelhoog vuur en bak de sjalot
2 minuten. Voeg de rundertartaar toe
en bak in 3 – 4 minuten los. Voeg de
kastanjechampignons en de sojasaus toe en
bak nog 4 – 5 minuten of tot de champignons
zacht zijn. Breng op smaak met peper.

SERVEREN
Verdeel de rijst over de borden en serveer
met de tartaar, de kastanjechampignons
en de paksoi. Garneer met de bosui en
het sesamzaad.

GTIP: Heb je bosui over? Gebruik deze
smaakmaker in een omelet of als garnering op
een soep. Je kunt de uitjes ook in hun geheel
smoren. Bak de bosui dan kort in roomboter,
voeg 1 el water per persoon toe, dek af en laat
ongeveer 10 minuten smoren. Breng op smaak
met peper en zout en je hebt een heerlijk
bijgerecht!

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

met kastanjechampignons, veldsla en pecorino

Farfalle

Sjalot

Kastanjechampignons f

Bospaddenstoelenpesto f

Veldsla f

Verse krulpeterselie f

Pecorino, geraspt f

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

Quick & Easy

In dit pestogerecht spelen paddenstoelen de hoofdrol. Ze barsten van de vitamine B en zijn
daarmee perfect om je immuunsysteem een boost te geven. Als je paddenstoelen bakt en ze
op smaak wilt brengen met zout, kun je dit het beste na het bakken doen. Zo voorkom je dat ze
tijdens het bakken veel vocht verliezen, waardoor de smaak en textuur kunnen veranderen.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de farfalle met bospaddenstoelenpesto.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
Farfalle (g) 1) 17) 20)
Sjalot (st)
Kastanjechampignons (g) f
Bospaddenstoelenpesto (g) 7) 8) f
Veldsla (g) 23) f
Verse krulpeterselie (g) f
Pecorino, geraspt (g) 7) f

• Kook ruim water in een pan met deksel voor de farfalle.
• Kook de farfalle, afgedekt, 11 – 13 minuten. Giet daarna af
en laat zonder deksel uitstomen.
• Snipper de sjalot.
• Maak de kastanjechampignons schoon en snijd ze
in kwarten.

2 BAKKEN

• Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan op middelhoog
vuur en fruit de sjalot 1 – 2 minuten.
• Voeg de kastanjechampignons toe en bak 5 – 7 minuten.
• Schep de bospaddenstoelenpesto erbij en verwarm
1 minuut.

2P

3P

4P

5P

6P

90
1/2
125
40
20
21/2
15

180
1
250
80
40
5
25

270
11/2
375
120
60
71/2
50

360 450
2
21/2
500 625
160 200
80 100
10 121/2
65 75

540
3
750
240
120
15
100

Zelf toevoegen
1
2

Olijfolie (el)
Peper & zout

1 VOORBEREIDEN

1P

3
4
5
naar smaak

6

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 G

3287 / 786
45
9,2
70
5,6
6
22
0,9

968 / 232
13
2,7
21
1,7
2
7
0,3

ALLERGENEN
1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 23) Selderij

RWEETJE: Wist je dat paddenstoelen en daarmee ook
champignons eigenlijk schimmels zijn? Qua voedingsstoffen
doen ze echter niet onder voor groenten. Ze zijn rijk aan
vitamine B2, foliumzuur, kalium en vezels en daarmee onder
andere goed voor je energielevel, bloeddruk, darmfunctie en
verzadigingsgevoel.

3 OP SMAAK BRENGEN

4 SERVEREN

• Hak de krulpeterselie grof.

• Schep de pasta erop.

• Meng de farfalle met de kastanjechampignons in de wok
of hapjespan en breng op smaak met peper en zout.

• Garneer met de geraspte pecorino en de krulpeterselie.

• Scheur de veldsla grof.

RWEETJE: Farfalle wordt in de volksmond ook wel
strikjespasta genoemd, maar de letterlijke Italiaanse vertaling
van deze pasta is 'vlinders'.

• Verdeel de veldsla over de borden.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website
of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Griekse gyrosschotel
met rijst en gebakken paprika

Quick & Easy
4 Totaal: 20 min.
* Gemakkelijk
L Caloriefocus
% Eet binnen 5 dagen g Glutenvrij
d Lactosevrij

Waan je vanavond in een Griekse taverna met deze gyros met rijst en tomaat. De Griekse
keuken kenmerkt zich onder andere door het veelvuldig gebruik van kruiden. Dit typisch
Griekse comfort food-gerecht breng je vanavond ook op smaak met verschillende kruiden,
zoals komijn, tijm en oregano. De bladpeterselie geeft het geheel wat pit – de smaak van
bladpeterselie is namelijk iets pittiger dan normale peterselie.

Basmatirijst

Gele paprika f

Rode paprika f

Ui

Knoflookteen

Tomatenpuree

Gemalen
komijnzaad

Gerookt
paprikapoeder

Gedroogde tijm

Gedroogde oregano

Gyros van
varkenshaasf

Tomaat f

Verse bladpeterselie f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel en hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Griekse gyrosschotel. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P

1 GROENTEN SNIJDEN

• Kook 250 ml water per persoon in een pan met deksel voor
de rijst. Verkruimel per persoon 1/2 bouillonblokje boven
de pan en roer door. Voeg de rijst toe en kook de rijst,
afgedekt, 10 – 12 minuten. Giet daarna af als dat nodig is en
laat zonder deksel uitstomen.
• Snijd ondertussen de gele en rode paprika in dunne repen.
Snijd de ui in dunne halve ringen. Pers de knoflook of
snijd fijn.

2 GYROS BAKKEN

• Verhit de olijfolie in een hapjespan met deksel op
middelhoog vuur. Bak de tomatenpuree, de komijn, het
paprikapoeder, de tijm, de oregano en de knoflook
1 – 2 minuten. Voeg de ui en de rode en gele paprika toe en
bak 2 – 3 minuten mee.
• Voeg de gyros toe en roerbak 1 – 2 minuten mee. Dek de
pan af, verlaag het vuur en laat de gyros nog 6 minuten
zachtjes stoven.

Basmatirijst (g)
Gele paprika (st) f
Rode paprika (st) f
Ui (st)
Knoflookteen (st)
Tomatenpuree (kuipje)
Gemalen komijnzaad (tl)
Gerookt paprikapoeder (tl)
Gedroogde tijm (tl)
Gedroogde oregano (tl)
Gyros van varkenshaas (g) f
Tomaat (st) f
Verse bladpeterselie (g) f
Olijfolie (el)
Groentebouillonblokje (st)
Peper & zout

2P

3P

4P

85 170
1/2
1
1/2
1
1/2
1
1/2
1
1/4
1/2
1/2
1
1
2
1/2
1
1
2
120 240
1
2
21/2
5
Zelf toevoegen
1
2
1/2
1

250
11/2
11/2
11/2
11/2
3/4
11/2
3
11/2
3
360
3
71/2

335 420 500
2
21/2
3
2
21/2
3
2
21/2
3
2
21/2
3
1
11/4 11/2
2
21/2
3
4
5
6
2
21/2
3
4
5
6
480 600 720
4
5
6
10 121/2 15

5P

3
4
5
11/2
2
21/2
naar smaak

6P

6
3

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 G

2784 / 666
18
3,5
85
14,4
8
35
3,1

509 / 122
3
0,7
16
2,6
1
6
0,6

ALLERGENEN
-

3 RIJST AFMAKEN

• Snijd ondertussen de tomaat in blokjes.
• Snijd de bladpeterselie fijn.
• Meng de rijst met de tomaat en de helft van de
bladpeterselie. Breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN

• Verdeel de rijst over de borden en serveer de gyros er half
op en half naast.
• Garneer met de overige bladpeterselie.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website
of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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KIP GEVULD MET SPINAZIE EN GEITENKAAS
GESERVEERD MET PESTO-AARDAPPELEN EN ASPERGESALADE

6 30 min
g Glutenvrij
* Gemakkelijk
% Eet binnen 5 dagen

Vandaag zet je een smaakvol, groen gerecht op tafel. De salade bevat namelijk onze groene
lentefavoriet, asperges, en ook de kip vul je met een lekker mengsel van groene pesto, spinazie en
geitenkaas. Staat de barbecue al buiten? Je kunt de kip ook bakken op de barbecue.

Vastkokende
aardappelen

Groene pestof

Spinazie f

Verse geitenkaas f

Kipfilet f

Groene asperges f

Doperwten f

Witte courgette f

Citroen f

Hazelnoten

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Saladekom, hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier, kaasschaaf of dunschiller, koekenpan en pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kip gevuld met spinazie en geitenkaas.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Was de aardappelen en snijd in stukken
van 1 à 2 cm. Verhit 1 el olijfolie per persoon
in een hapjespan met deksel en bak de
aardappelen 20 – 25 minuten, afgedekt, op
middelhoog vuur. Schep regelmatig om. Haal
na 15 minuten het deksel van de pan, voeg
1/2 el pesto per persoon toe en schep om.
Breng op smaak met peper en zout.

SPINAZIE-KAASVULLING MAKEN
Verhit ondertussen de overige olijfolie in
een koekenpan en bak de helft van de spinazie
2 – 3 minuten, of tot de spinazie slinkt. Voeg
2/3 van de geitenkaas en de rest van de pesto
toe. Roer goed door.

KIP VULLEN
Snijd de kipfilet in de lengte open, maar
snijd niet helemaal door – je moet de kipfilet
nog kunnen vullen. Leg de kipfilet op een
bakplaat met bakpapier. Vul de kipfilet met
het spinazie-geitenkaasmengsel, vouw dicht
en breng op smaak met peper en zout. Bak de
kipfilets 15 – 20 minuten in de oven.

Vastkokende
300 600 900 1200 1500 1800
aardappelen (g)
Groene pesto
20 40 60 80 100 120
(g) 7) 8) f
50 100 150 200 250 300
Spinazie (g) f
Verse geitenkaas
25 50 75 100 125 150
(g) 7) f
110 220 330 440 550 660
Kipfilet (g) f
Groene asperges (g) f 50 100 150 200 250 300
25 50 75 100 125 150
Doperwten (g) 23) f
1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Witte courgette (st) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Citroen (st) f
Hazelnoten
10 20 30 40 50 60
(g) 8) 19) 25)
Zelf toevoegen
11/2 3 41/2 6 71/2 9
Olijfolie (el)
1
2
3
4
5
6
Honing (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mosterd (tl)
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 G

3893 / 931
48
9,8
75
13,4
11
43
0,8

538 / 129
7
1,4
10
1,9
2
6
0,1

ALLERGENEN

SALADE BEREIDEN
Breng een klein laagje water met
een snuf zout aan de kook in een pan met
deksel. Verwijder 2 cm van de onderkant
van de asperges. Kook de asperges en
doperwten samen 2 – 3 minuten in de pan
met deksel. Giet daarna af en spoel met koud
water. Schaaf de witte courgette met een
kaasschaaf of dunschiller in linten. Snijd de
citroen in kwarten, bewaar er 1 per persoon
voor het serveren en knijp de rest uit. Hak de
hazelnoten grof t.

SALADE MAKEN
Maak in een saladekom een dresssing
van de extra vierge olijfolie, honing, mosterd
en 1/2 el citroensap per persoon. Breng op
smaak met peper en zout. Meng de rest van
de spinazie, de courgettelinten, doperwten
en de groene asperges in de saladekom met
de dressing.

SERVEREN
Verdeel de pesto-aardappelen over de
borden. Leg de gevulde kipfilet ernaast en
verkruimel de rest van de geitenkaas erover.
Serveer de salade erbij en garneer met de
hazelnoten en de citroenpartjes.

tTIP: Hazelnoten krijgen veel smaak door
ze kort te bakken of roosteren (zonder olie).
Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en
rooster de gehakte hazelnoten tot ze beginnen
te kleuren.

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

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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VARKENSHAAS MET PISTACHE-TIJMKORST
MET GEKARAMELLISEERD WITLOF EN ROMIGE KNOLSELDERIJ-APPELPUREE

Verse tijm f

Pistachenoten

Knoflookteen

Varkenshaas f

Knolselderij

Kruimige aardappelen

Appel

Witlof f

Mascarpone f

9 45 min
g Glutenvrij
+ Veel handelingen
% Eet binnen 3 dagen

Dit gerecht is een ode aan mooie smaakcombinaties zoals witlof en appel en pistache en tijm. Door
de witlof te karamelliseren krijgt het een heel andere smaak dan je gewend bent. Varkenshaas is
het meest malse stuk vlees van het varken. In tegenstelling tot andere stukjes varkensvlees, kun je
varkenshaas ook rosé eten.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, koekenpan met deksel en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaas met pistache-tijmkorst.

VARKENSHAAS BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Ris de blaadjes van de takjes tijm. Hak de
pistachenoten en de knoflook heel fijn en
meng op een bord met de helft van de tijm,
peper en zoutt. Rol de varkenshaas door het
pistachemengsel en druk aan tot een korst.
Leg op een met bakplaat met bakpapier en
bak 20 – 25 minuten in de oven. Laat daarna
een paar minuten rusten.

PUREE VOORBEREIDEN
Breng ondertussen ruim water aan
de kook in een pan met deksel voor de
aardappelen en de knolselderij. Schil de
knolselderij, weeg 150 g per persoon af
en snijd in blokjes van 1 cm tt. Schil de
aardappelen en snijd in grove stukken. Schil
de appel, verwijder het klokhuis en snijd in
grove stukken.

KOKEN
Voeg de aardappelen, de knolselderij
en een flinke snuf zout toe aan de pan met
kokend water en kook in 17 – 20 minuten gaar.
Voeg de laatste 2 – 3 minuten de appel toe.
Giet af en laat zonder deksel uitstomen.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P
21/2 5 71/2 10 121/2
Verse tijm (g) f
Pistachenoten (g)
25 50 75 100 125
8) 19) 25)
1
2
3
4
5
Knoflookteen (st)
1
2
3
4
5
Varkenshaas (st) f
150 300 450 600 750
Knolselderij (g) 9)
Kruimige aardappelen 150 300 450 600 750
(g)
1/3 2/3 1 11/3 12/3
Appel (st)
1
2
3
4
5
Witlof (st) f
15 30 45 60 75
Mascarpone (g) 7) f
Zelf toevoegen
11/2 3 41/2 6 71/2
Roomboter (el)
2
4
6
8 10
Suiker (tl)
naar smaak
Peper & zout

6P
15
150
6
6
900
900
2
6
90
9
12

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 G

3433 / 821
41
19,6
67
23,2
15
39
0,2

515 / 123
6
2,9
10
3,5
2
6
0,0

ALLERGENEN
7) Melk/lactose 8) Noten 9) Selderij
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sesam

WITLOF KARAMELLISEREN
Snijd ondertussen het witlof in de lengte
doormidden. Verhit de boter met de suiker in
een koekenpan met deksel op middelhoog
vuur en leg het witlof met de snijkant naar
beneden in de pan. Breng op smaak met zout.
Laat 10 minuten liggen, keer daarna om en
laat met de deksel op de pan 5 – 7 minuten
garen. Snijd eventueel het bruine stronkje van
het witlof als je dat te hard vindt.

PUREE MAKEN
Stamp de aardappelen, de knolselderij,
de appel en de mascarpone met een
aardappelstamper tot er een fijne puree
ontstaat. Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
Snijd de varkenshaas in plakken.
Verdeel de puree en de varkenshaas over de
borden. Serveer met het gekaramelliseerd
witlof. Garneer met de overige tijm en de
pistachenootjes die van de varkenshaas
zijn gevallen.

tTIP: Je kunt de knoflook, pistachenoten en

ttTIP: Het is erg belangrijk dat je de

tijm ook fijnmalen in een keukenmachine.

knolselderij kleiner snijdt dan de aardappel.
Knolselderij is namelijk minder snel gaar dan
aardappel en zo zijn ze tegelijkertijd klaar.

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

GOEDEMORGEN!

1x

ONTBIJT 1-

EIMUFFINS

met ontbijtspek, bosui en kaas

1
2
3

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

EIMUFFINS

Met ontbijtspek, bosui en kaas

SMOOTHIE MET
BANAAN

2P

4P

Bosui (st) f

1

2

Ontbijtspek (plakken) f

4

8

Vrije-uitloopei (st) 3) f

4

8

Belegen kaas, geraspt (g) 7) f

25

50

Paprikapoeder (tl)

½

1

Zonnebloemolie (el)

½

1

Melk (el)

2

4

Zelf toevoegen

Met kokosmelk en
dadelstukjes

fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN
Muffinvorm en kom

Met kruidenkaas en veldsla

VOEDINGSWAARDEN

1
2
3
4

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

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

WEEK 20 | 2019

Naar smaak

Peper & zout

CRACKERS MET
ACHTERHAM

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

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

PER PORTIE

PER 100 G

1420 / 340
26
9,5
4
3,2
2
23
1,1

647 / 155
12
4,3
2
1,4
1
10
0,5

2x

ONTBIJT 2-

SMOOTHIE MET BANAAN

CRACKERS MET ACHTERHAM

met kokosmelk en dadelstukjes

1

Snijd de banaan in plakken en mix met
de kokosmelk, havermout en de helft
van de dadelstukjes in een blender of hoge
kom met staafmixer tot een dikke smoothie.

2

Verdun de smoothie met de yoghurt
en eventueel een scheutje water. Voeg
de helft van de honing toe en mix nog
even door.

3

Verdeel de smoothie over kommen
of glazen en garneer met overige
dadelstukjes en honing.

met kruidenkaasblokjes en veldsla

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

2P

4P

Banaan (st)

2

4

Kokosmelk (ml) 26)

75

150

Havermout (g) 1) 19) 22) 25)

75

150

Dadelstukjes (g) 19) 22)

25

50

Bulgaarse yoghurt (ml) 7) f
Honing (potje)

125

250

1

2

f in de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN
Blender of hoge kom met staafmixer.
VOEDINGSWAARDEN

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

2x

ONTBIJT 3-

PER PORTIE

PER 100 G

1943 / 465
13
8,3
74
44,1
6
10
0,1

661 / 158
4
2,8
25
15,0
2
3
0,0

ALLERGENEN
1) Gluten 7) Melk/Lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam
26) Sulfiet

1
2

Beleg 3 crackers per persoon met een
plak ham.
Verdeel er de veldsla over en bestrooi
met de blokjes kruidenkaas.

GTIP: Heb je extra tijd en heb je honing in
huis? Maak dan een dressing van 1 tl honing
per persoon, 2 tl olijfolie per persoon, peper en
zout en besprenkel de ham hiermee.

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

Zuurdesemcrackers (st) 1) 21) 25)

2P

4P

6

12

Achterham (plakken) f

6

12

Veldsla (g) 23) f

20

40

Kruidenkaasblokjes (g) 7) f

25

50

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 G

1002 / 240
6
3,2
25
0,3
8
17
1,8

915 / 219
5
3,0
23
0,3
7
16
1,7

ALLERGENEN
1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 21) Melk/lactose 23) Selderij
25) Sesam

KIES JE FAVORIETE RECEPTEN VOOR VOLGENDE WEEK!
- 18 t/m 22 mei HOE WERKT HET?

Ga naar je online account op de
website of in de HelloFresh-app.

Visstoof met kokosmelk
en limoen

Zelfgemaakte
boomstammetjes

platbroodpizza’s
v Italiaanse
met buffelmozzarella

v Wortel-pompoenburger
met limoenmayonaise

1.

Selecteer het weekmenu

2.

Klik op 'Wijzig menu'

3.

Kies je favoriete recepten
en sla je keuze op

Aspergetijd! De komende weken
schittert deze lentefavoriet
in verschillende recepten op
het menu.

r

Boordevol groenten,
zonder vis en vlees
Staat in 20 – 25 minuten
op tafel

s

Pittig

v

PREMIUM
Een restaurantwaardig recept

Japanse noedelsoep
met kipfilet

Gegratineerde aubergine
v met
zoete-aardappelpuree

v

Orzo met spinazie en
cherrytomaten

v

Plaattaart met drie
soorten tomaat
DRAAI OM VOOR DE RECEPTEN
DIE JE NIET MAG MISSEN VOLGENDE WEEK

Paprika-amandelvarkensworst
met patatas bravas

v

Courgette-spaghetti
in zureroomsaus

Parelcouscoussalade
met Duitse biefstuk

Varkenshaas met
honing-sinaasappelsaus
PREMIUM

Verse ravioli met noordzeegarnalen en groene asperges
PREMIUM

PREMIUM
VOLGENDE WEEK:

DEZE RECEPTEN
MOGEN NIET
ONTBREKEN IN
JE BOX!
Geniet volgende week van
twee recepten met onze
lentefavoriet: asperges.
Varkenshaas met
honing-sinaasappelsaus. De zoete
saus en de sterkte smaak van groene
asperges vullen elkaar perfect aan in
dit gerecht - een gouden combinatie.
Verse ravioli met noordzeegarnalen
en groene asperges. Een romig
gerecht boordevol lentesmaken en met
een lekkere bite dankzij de gebakken
groene asperges.
Lastige keuze? Kies ze allebei in je box!

Kies nu jouw recepten in je online
account in de HelloFresh-app of op
de website.

KIES EEN

RECEPT MET

ASPERGES

We hebben verse
pappardelle van
De Pastafabriek
op het menu!
Lees meer over
onze verse pasta
in de blog.

