Parelcouscous met garnalen en courgette
met verse tijm, rode peper en citroen

Rode ui

Knoflookteen

Rode peper f

Citroenf

Verse tijm f

Courgette f

Parelcouscous

Garnalen f

Rucola f

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

In dit zonnige garnalengerecht ontmoeten de keukens van Europa en het Midden-Oosten elkaar.
Parelcouscous wordt onder meer in Israël en Libanon veel gegeten, maar met ingrediënten
als rucola, verse tijm en citroen gaan de smaken van dit gerecht meer richting die van de
Italiaanse keuken.

 ( st)

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Fijne rasp, pan met deksel, keukenpapier en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscous met garnalen en courgette.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1
2
2
3
4
4
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
21/2 5 71/2 10 121/2 15
1/2 1 11/2 2 21/2 3
85 170 250 335 420 500
90 180 270 360 450 540
20 40 60 80 100 120
Zelf toevoegen
200 400 600 800 1000 1200
Groentebouillon (ml)
1
2
2
2
3
3
Olijfolie (el)
1/2 1
1 11/2 11/2 2
Zonnebloemolie (el)
naar smaak
Peper & zout
Rode ui (st)
Knoflookteen (st)
Rode peper (st) f
Citroen (st) f
Verse tijm (g) f
Courgette (st) f
Parelcouscous (g) 1)
Garnalen (g) 2) f
Rucola (g) 23) f

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de rode ui
en pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder
de zaadlijsten van de rode peper en snijd de
rode peper fijn. Rasp de schil van de citroen
met een fijne rasp en pers de citroen uit. Ris
de tijmblaadjes van de takjes en snijd de
courgette in blokjes.

PARELCOUSCOUS KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een
pan met deksel en bak de parelcouscous al
roerend 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg
de bouillon toe, zet het vuur laag en kook de
parelcouscous, afgedekt, in 12 minuten gaar.
Blijf de parelcouscous goed doorroeren om te
voorkomen dat hij aanbakt. Voeg extra water
toe als de couscous te droog wordt. Giet af
indien nodig. Roer de korrels los en laat zonder
deksel uitstomen.

GARNALEN BAKKEN
Verhit ondertussen de overige olijfolie
in een wok of hapjespan. Dep de garnalen
droog met keukenpapier en roerbak de
garnalen 3 minuten op middelhoog vuur. Haal
uit de pan en bewaar apart, bewaar ook het
bakvocht van de garnalen.

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

2586 / 618
20
3,0
75
15,2
5
29
3,1

386 / 92
3
0,5
11
2,3
1
4
0,5

ALLERGENEN
1) Glutenbevattende granen 2) Schaaldieren
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

COURGETTE BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in dezelfde wok
of hapjespan en fruit de rode ui, knoflook en
rode peper 2 minuten op middellaag vuur t.
Voeg de courgette, tijm en citroenrasp toe,
breng op smaak met peper en zout en bak
6 minuten.

MENGEN
Voeg de garnalen, inclusief hun bakvocht,
toe aan de courgette. Breng op smaak met
½ el citroensap per persoon, peper en
zout en verhit nog 1 minuut. Zet daarna het
vuur uit. Scheur de rucola klein. Voeg de
parelcouscous en rucola toe aan de wok of
hapjespan en meng goed tt.

tTIP: Eten er ook kinderen mee van dit
gerecht? Dan kun je de rode peper eventueel
weglaten en apart serveren als topping.

SERVEREN
Verdeel het gerecht over de borden en
besprenkel naar smaak met extra citroensap.

ttTIP: Rucola kan na verhitting soms wat
bitter smaken. Vind je dat niet lekker? Roer
de rucola dan niet door de warme courgette,
maar gebruik hem om het gerecht mee te
garneren.

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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Pasta met kipgehakt in roomsaus
met aubergine en champignons

7 Totaal: 30-35 min.
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 5 dagen

In dit recept maak je een heerlijk romige saus van gepureerde aubergine – een verrassende
manier om groente in een pastasaus te verwerken. Het kipgehakt hebben we vast voor je op
smaak gebracht met Italiaanse kruiden.

Aubergine f

Rode ui

Knoflookteen

Champignons f

Verse krulpeterselie f

Citroen f

Pasta

Gedroogde tijm

Italiaans gekruid
kipgehakt f

Kookroom f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, staafmixer en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de pasta met kipgehakt in roomsaus.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

AUBERGINE KOKEN
Kook 500 ml water per persoon met een
snuf zout in een pan met deksel voor de
aubergine. Kook 500 ml water per persoon
in een andere pan met deksel voor de pasta.
Snijd de aubergine in de lengte doormidden
en snijd vervolgens in halve plakken. Kook de
aubergine 10 – 12 minuten, afgedekt, in de
pan met deksel. Giet af, pureer de aubergine
met een staafmixer en breng op smaak met
peper en zout t.

SNIJDEN
Snipper ondertussen de rode ui en pers of
snijd de knoflook fijn. Snijd de champignons
in plakken en de snijd de krulpeterselie fijn.
Snijd de citroen in parten.

PASTA KOKEN
Kook vervolgens de pasta, afgedekt,
10 – 12 minuten in de andere pan met deksel.
Giet daarna af.

Aubergine (st) f
Rode ui (st)
Knoflookteen (st)
Champignons (g) f
Verse krulpeterselie
(g) f
Citroen (st) f
Pasta (g) 1) 17) 20)
Gedroogde tijm (tl)
Italiaans gekruid
kipgehakt (g) f
Kookroom (ml) 7) f
Olijfolie (el)
Peper & zout

1/2 1 11/2 2 21/2 3
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1
2
3
4
5
6
125 250 375 500 625 750
21/2

5

71/2 10 121/2 15

1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
90 180 270 360 450 540
1
2
3
4
5
6
100 200 300 400 500 600
75 150 200 250 350 400
Zelf toevoegen
1
1
2
2
3
3
naar smaak

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

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

PER PORTIE

PER 100 g

3268 / 781
34
14,1
78
13,3
9
37
0,4

558 / 133
6
2,4
13
2,3
2
6
0,1

ALLERGENEN
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

ROERBAKKEN
Verhit ondertussen de olijfolie in een
wok of hapjespan en fruit de knoflook, rode
ui en de gedroogde tijm 2 – 3 minuten op
middelhoog vuur. Voeg het kipgehakt en
de champignons toe en bak het gehakt
in 2 – 3 minuten los. Voeg vervolgens de
gepureerde aubergine toe en roerbak nog
3 – 4 minuten.

OP SMAAK MAKEN
Voeg de kookroom toe, roer goed door
en breng de saus op smaak met voldoende
peper en zout. Roer de pasta door de saus en
groenten in de pan.

SERVEREN
Verdeel de pasta met saus over de
borden. Garneer met de krulpeterselie en
serveer met een partje citroen.
tTIP: Heb je geen staafmixer? Bestrooi
de aubergineplakken dan eerst ruim met
zout, laat minimaal 20 minuten intrekken
en veeg het zout er vervolgens goed af. Bak
de aubergine in een flinke scheut olijfolie in
15 – 20 minuten op middellaag vuur in een
pan, of rooster in een oven van 200 graden.

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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Romige spinaziegratin met spiegelei

met gebakken aardappeltjes

8 Totaal: 35-40 min. V Veggie
- Supersimpel
g Glutenvrij
§ Eet binnen 3 dagen

Met dit recept maak je een luxe uitvoering van het traditionele groentegerecht spinazie à la
crème. Je gebruikt crème fraîche in plaats van slagroom, voegt pittige belegen kaas en tomaat
toe en als bonus is er nog een spiegelei. Comfortfood, ideaal voor als het buiten even wat
minder lekker weer is.

Vastkokende
aardappelen

Sjalot

Knoflookteen

Tomaat f

Nootmuskaat

Gedroogde tijm

Spinazie f

Crème fraîche f

Geraspte belegen
kaas f

Vrije-uitloopei f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, fijne rasp, wok of hapjespan, vergiet, ovenschaal en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de romige spinaziegratin met spiegelei.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. Schil
de aardappelen of was ze grondig en snijd in
parten. Verhit de helft van de olijfolie in een
hapjespan met deksel en bak de aardappelen
25 – 35 minuten, afgedekt, op middelhoog
vuur. Haal na 20 minuten de deksel van de
pan. Roer regelmatig door en breng op smaak
met peper en zout. Snipper ondertussen de
sjalot en pers de knoflook of snijd fijn.

SPINAZIE BEREIDEN
Snijd de tomaat in blokjes. Rasp met
een fijne rasp een klein stukje van de bol
nootmuskaat. Verhit de overige olijfolie in
een wok of hapjespan en fruit de sjalot, de
knoflook en de gedroogde tijm 2 – 3 minuten.
Voeg de spinazie toe en roerbak 3 – 4 minuten,
of tot deze geslonken is. Laat de spinazie
uitlekken in een vergiet. Druk goed aan, zodat
het meeste vocht uit de spinazie lektt.

OP SMAAK BRENGEN
Zet de wok of hapjespan weer op het vuur
en voeg de tomaat toe. Bak nog 1 minuut. Zet
het vuur middellaag, voeg de crème fraîche
en de uitgelekte spinazie toe aan de wok of
hapjespan en roerbak nog 1 minuut. Breng
op smaak met de nootmuskaat tt, peper
en zout.

Vastkokende
250 500 750 1000 1250 1500
aardappelen (g)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sjalot (st)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)
1
2
3
4
5
6
Tomaat (st) f
1
1
1
1
1
1
Nootmuskaat (bol)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gedroogde tijm (tl)
200 400 600 800 1000 1200
Spinazie (g) f
Crème fraîche (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Geraspte belegen kaas
25 50 75 100 125 150
(g) 7) f
2
3
4
5
6
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1
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

3353 / 802
49
22,2
58
9,3
11
27
0,7

454 / 109
7
3,0
8
1,3
1
4
0,1

ALLERGENEN
3) Eieren 7) Melk/lactose

GRATIN BAKKEN
Doe het spinaziemengsel in een
ovenschaalttt. Bestrooi met de geraspte
belegen kaas en bak 10 – 15 minuten in
de oven.

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

SERVEREN
Verdeel de aardappelen over de borden
en leg het spiegelei erop. Serveer met
de spinaziegratin.

tTIP: Zorg dat je het vocht goed uit de
spinazie drukt in een vergiet of zeef, anders
wordt de gratin te nat.

ttTIP: Nootmuskaat heeft een vrij
uitgesproken smaak. Voeg dus niet te veel in
een keer toe, maar proef tussendoor goed.

tttTIP: Rauw heeft spinazie een groot
volume, maar tijdens de verhitting slinkt de
bladgroente flink. Daarom heb je niet zo'n
grote ovenschaal nodig voor dit gerecht.

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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Champignonburger met kaaskrieltjes
geserveerd met een groene sperziebonensalade

Krieltjes

Sperziebonen f

Champignonburger f

Geraspte belegen
kaas f

Verse munt f

Rucolaf

Mayonaise f

7 Totaal: 30-35 min.
* Gemakkelijk
% Eet binnen 5 dagen

Er zit voor de eerste keer een champignonburger in je box! Een burger op basis van
champignons, pijnboompitten en tijm. Champignons zijn rijk aan vezels en eiwitten en vormen
een goede vleesvervanger. Laat je ons weten wat je ervan vindt? Je kunt je recepten eenvoudig
beoordelen via de website of de HelloFresh-app.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, 2x koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de champignonburger met kaaskrieltjes.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
200 400 600 800 1000 1200
100 200 300 400 500 600

KRIELTJES BEREIDEN
Was en halveer de krieltjes. Snijd de
eventuele grote krieltjes in kwarten. Kook de
krieltjes, afgedekt, in een pan met deksel in
10 – 12 minuten gaar. Giet daarna af en laat
zonder deksel uitstomen.

SPERZIEBONEN KOKEN
Kook ruim water in een andere pan met
deksel voor de sperziebonen. Verwijder de
steelaanzet van de sperziebonen en snijd de
sperziebonen in 3 gelijke stukken. Kook de
sperziebonen 8 – 10 minuten, giet af en spoel
met koud water.

BURGER BAKKEN
Verhit ondertussen 1 el olijfolie per
persoon in een koekenpan op middelhoog
vuur. Bak de champignonburger
4 – 6 minuten per kant.

Krieltjes (g)
Sperziebonen (g) f
Champignonburger (st)
1
1) 3) 6) f
Geraspte belegen kaas
25
(g) 7)f
5
Verse munt (g) f
30
Rucola (g) 23) f
Mayonaise
1
(el) 3) 10) 19) 22) f

2

3

4

50

75 100 125 150

10
60

15 20 25 30
90 120 150 180

2

3

4

5

5

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

3310 / 791
52
14,0
54
6,6
12
20
1,1

669 / 160
11
2,8
11
1,3
2
4
0,2

ALLERGENEN

SALADE MAKEN
Maak in een saladekom een dressing van
de extra vierge olijfolie, witte balsamicoazijn
en mosterd. Ris de blaadjes munt van de
takjes en snijd ze grof. Meng de rucola,
sperziebonen en munt met de dressing.
Breng op smaak met peper en zout. Meng de
mayonaise met de rest van de mosterd en
de honing.

SERVEREN
Verdeel de kaaskrieltjes en salade over de
borden. Leg de champignonburger ernaast en
verdeel de mayonaise over de burgers.

6

Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
6
Olijfolie (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el)
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 2 1/2 3
Witte balsamicoazijn
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
(el)
1 11/2 2 21/2 31/2 4
Mosterd (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing (tl)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren

KRIELTJES BAKKEN
Verhit de roomboter in een andere
koekenpan op middelhoog vuur. Bak de
krieltjes 2 – 3 minuten. Voeg de geraspte kaas
toe, meng goed met de krieltjes en bak nog
1 – 2 minuten.

6

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose
10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

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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Duitse biefstuk met pittige zoete-aardappelpuree
met gebakken knoflooksnijbonen

Zoete aardappel

Kruimige aardappelen

Knoflookteen

Bosui f

Rode peper f

Gesneden snijbonen f

Duitse biefstuk f

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

Duitse biefstuk is gemaakt van grofgemalen, mals rundvlees. Dit vlees is ook lekker als het
nog een beetje rood is, je hoeft het dus niet lang te bakken. De bosui geeft samen met de rode
peper pit aan de zoete-aardappelpuree. Heb jij je ook weleens afgevraagd wat nu het verschil is
tussen lente-ui en bosui? Dat zit 'm in het oogstmoment: de lente-ui wordt eerder geoogst en is
daardoor wat milder van smaak.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan met deksel, koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de Duitse biefstuk met pittige zoete-aardappelpuree.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Zoete aardappel (g)
Kruimige aardappelen
(g)
Knoflookteen (st)
Bosui (st) f
Rode peper (st) f
Gesneden snijbonen
(g) 23) f
Duitse biefstuk (st) f

SNIJDEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel
voor de zoete aardappel en de aardappelen.
Weeg de zoete aardappel af, was of schil de
zoete aardappel en de aardappelen en snijd
beide in grove stukken. Pers de knoflook of
snijd fijn. Snijd de bosui in fijne ringen en
bewaar het witte en groene gedeelte apart van
elkaar. Verwijder de zaadlijsten van de rode
peper en snijd de rode peper fijn.

KOKEN
Kook de aardappelen en de zoete
aardappel 10 – 12 minuten, afgedekt, in de
pan met bouillon. Giet daarna af, bewaar
een klein beetje bouillon en laat zonder
deksel uitstomen.

SNIJBONEN BAKKEN
Verhit ondertussen de olijfolie in een
koekenpan met deksel op middelhoog vuur.
Bak de knoflook 1 – 2 minuten. Voeg de
snijbonen, het wit van de bosui en 1 el water
per persoon toe en bak, afgedekt, 6 minuten.
Haal vervolgens de deksel van de pan en bak
de snijbonen nog 4 minuten. Breng op smaak
met peper en zout.

250 500 750 1000 1250 1500
100 200 300 400 500 600
1/2
1/2
1/2

1
1
1

11/2
11/2
11/2

2
2
2

21/2
21/2
21/2

3
3
3

150 300 450 600 750 900
1

2

3

4

5

6

Zelf toevoegen
400 800 1200 1600 2000 2400
Groentebouillon (ml)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el)
scheutje
Melk
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

2799 / 669
17
6,0
89
20,3
16
31
1,7

345 / 83
2
0,7
11
2,5
2
4
0,2

ALLERGENEN
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BIEFSTUK BAKKEN
Verhit ondertussen de roomboter in
een koekenpan op middelhoog vuur en bak
de Duitse biefstuk in 2 – 3 minuten per kant
rondom bruin. Breng op smaak met peper en
zout. Bak de Duitse biefstuk langer wanneer
je niet van rood vlees houdt.

PUREE MAKEN
Stamp de zoete aardappel en de
aardappelen fijn met een aardappelstamper.
Voeg een scheutje melk en wat van het
bewaarde kookvocht toe, roer de rode peper
erdoor b en breng op smaak met peper en
zout. Voeg eventueel extra roomboter toe om
het geheel smeuïger te maken.

SERVEREN
Verdeel de zoete-aardappelpuree over
de borden en garneer de puree met het groen
van de bosui. Serveer met de snijbonen en de
Duitse biefstuk.

bTIP: Eet je dit gerecht met kinderen en
houden zij niet van pittig eten? Laat dan
de rode peper achterwege en breng de
puree eventueel verder op smaak met ½ tl
kerriepoeder per persoon.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Halveer
dan de hoeveelheid olijfolie en roomboter die
je gebruikt om te bakken.
NWEETJE: Je kookt de aardappelen in
bouillon, maar giet de bouillon daarna af.
Hierdoor wordt de puree extra smaakvol,
maar blijft het zoutgehalte van het gerecht
relatief laag.

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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Geroosterde tomaat-paprikasoep
met zure room en gegratineerde broodstengels

Tomaat f

Rode paprika f

Rode ui

Knoflookteen

Vers basilicum f

Paprikapoeder

Meerzadenbaguette

Geraspte belegen
kaas f

Zure room f

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

In dit recept rooster je de tomaten met paprika in de oven voor een intensere smaak. Je maakt
van de broodstengels ook iets bijzonders door deze te maken met een lekker knapperige
baguette en in de oven te gratineren met kaas.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, bakplaat met bakpapier, soeppan en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de geroosterde tomaat-paprikasoep.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Snijd de tomaten in kwarten en de rode
paprika in repen. Hak de rode ui en de
knoflook grof. Scheur de basilicumblaadjes
grof, bewaar de takjes.

GROENTEN ROOSTEREN
Doe de tomaat, paprika, rode ui, de
helft van de knoflook, de basilicumtakjes
en de helft van de basilicumblaadjes in een
ovenschaal. Besprenkel de groenten met
de olijfolie, de zwarte balsamicoazijn, het
paprikapoeder en meng goed door elkaar.
Breng goed op smaak met peper en zout
en rooster de groenten 30 – 35 minuten in
de oven.

BROODSTENGELS MAKEN
Snijd ondertussen de
meerzadenbaguette in de lengte tot
broodstengels van 1 – 2 cm breed. Leg de
stengels op een bakplaat met bakpapier,
besprenkel eventueel met een beetje olijfolie
en bestrooi met de geraspte kaas en overige
knoflook. Bereid ook de bouillon.

2
4
6
8 10 12
Tomaat (st) f
1
2
3
4
5
6
Rode paprika (st) f
1
2
3
4
5
6
Rode ui (st)
1
2
3
4
5
6
Knoflookteen (st)
21/2 5 71/2 10 121/2 15
Vers basilicum (g) f
1
2
3
4
5
6
Paprikapoeder (tl)
Meerzadenbaguette (st)
1
2
3
4
5
6
1) 11) 17) 20) 21) 22)
Geraspte belegen kaas
25 50 75 100 125 150
(g) 7) f
25 50 75 100 125 150
Zure room (g) 7) f
Zelf toevoegen
11/2 3 41/2 6 71/2 9
Olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn
1/2 1 11/2 2 21/2 3
(el)
250 500 750 1000 1250 1500
Groentebouillon (ml)
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

3429 / 820
42
11,4
78
21,4
16
24
4,0

374 / 89
5
1,2
8
2,3
2
3
0,4

ALLERGENEN
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/lactose
22) Noten

BROODSTENGELS BAKKEN
Bak de broodstengels 10 – 12 minuten in
de ovent.
tTIP: Past de bakplaat met broodstengels
niet naast de ovenschaal met groenten? Plaats
hem dan boven de ovenschaal.

SOEP PUREREN
Voeg ondertussen de groenten, inclusief
het kookvocht, toe aan een soeppan.
Pureer de groenten met een staafmixer en
voeg bouillon toe tot de soep de gewenste
dikte heeft.

SERVEREN
Verdeel de soep over de kommen.
Garneer de soep met de zure room
en het overige basilicum. Serveer met
de broodstengels.

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht bijna 3
keer de dagelijks aanbevolen hoeveelheid aan
vitamine C bevat?

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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ORZO MET GEBAKKEN SJALOTJES

met kastanjechampignons, citroenricotta en pecorino

Sjalot

Kastanjechampignons

Citroen f

Verse dragon & kervel

Orzo

Ricotta f

Geraspte pecorino f

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

In deze orzo spelen sjalotten de hoofdrol. Door deze lang te bakken komen er suikers vrij,
waardoor ze karamelliseren en heerlijk zoet worden. Samen met de nootachtige, aardse smaak
van de paddenstoelen zorgt dit voor een heuse smaakexplosie.

f

f

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Keukenpapier, fijne rasp, grote koekenpan, pan met deksel en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met gebakken sjalotjes.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snijd de
sjalot in de lengte in achten. Maak de
kastanjechampignons schoon met
keukenpapier en snijd ze in plakken. Rasp de
schil van de citroen met een fijne rasp en pers
de citroen uit. Snijd de verse kervel fijn en
hak de verse dragon grof.

CHAMPIGNONS BAKKEN
Verhit de olijfolie in een grote koekenpan
op middelmatig vuur en roerbak de
sjalot in 16 – 18 minuten goudbruin en
zacht. Voeg in de laatste 5 – 7 minuten de
kastanjechampignons toe en bak al roerend
bruin. Breng op smaak met peper en zout.

ORZO KOKEN
Verhit ondertussen een pan met deksel,
zonder olie, op middelhoog vuur en rooster
de orzo 1 minuut. Voeg de bouillon toe, zet
het vuur laag en kook de orzo, afgedekt, in
12 minuten droog. Roer daarna de korrels los
en laat zonder deksel uitstomen.

2
4
6
8 10
Sjalot (st)
Kastanjechampignons
125 250 375 500 625
(g) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Citroen (st) f
Verse dragon & kervel
5 10 15 20 25
(g) f
85 170 250 335 420
Orzo (g) 1)
50 100 150 200 250
Ricotta (g) 7) f
Geraspte pecorino
25 50 75 100 125
(g) 7) f
Zelf toevoegen
175 350 525 700 875
Groentebouillon (ml)
1
2
3
4
5
Olijfolie (el)
1/2 1 11/2 2 21/2
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout

12
750
11/2
30
500
300
150
1050
6
3

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

3044 / 728
32
14,3
76
12,7
9
27
3,3

466 / 111
5
2,2
12
2,0
1
4
0,5

ALLERGENEN
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose

RICOTTA MENGEN
Meng ondertussen in een kleine kom
de ricotta met de geraspte pecorino en per
persoon ¼ tl citroenrasp en ½ el citroensap.
Breng op smaak met zout en flink wat
zwarte peper.

ORZO MENGEN
Voeg de roomboter, de helft van de
kervel, de helft van de citroenricotta en de
orzo toe aan de koekenpan met sjalot en
champignons en roer goed door.

SERVEREN
Verdeel de orzo over de borden en
garneer met de overige citroenricotta.
Bestrooi de orzo met de overige kervel, de
dragon t en de overige citroenrasp naar
smaak. Besprenkel naar smaak met het
overige citroensap.

tTIP: Dragon heeft een anijsachtige smaak
waar niet iedereen van houdt. Proef het eerst
voordat je het toevoegt.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik
dan per persoon 65 gram orzo en de helft van
de pecorino. De overige orzo en percorino kun
je de volgende dag mengen met een beetje sla,
tomaten, komkommer en een scheutje olijfolie
en azijn. Garneer met een handje noten of
pitten en je hebt een heerlijke lunchsalade.

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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Bulgursalade met koolrabi en halloumi
gegarneerd met frambozendressing

Volkoren bulgur

Koolrabi f

Rode ui

Frambozenjam f

Pompoenpitten

Halloumi f

Veldsla f

8 Totaal: 35-40 min. V Veggie
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

Bulgur is een tarwekorrel die wordt gestoomd, gedroogd en vervolgens fijngemalen. Bulgur
heeft een lichte hazelnootsmaak en is een perfecte vervanger voor rijst of couscous. De zoute
halloumi en zoete salade maken dit gerecht een feestje voor je smaakpapillen.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kleine kom, saladekom, hapjespan met deksel, zeef, keukenpapier, koekenpan en grillpan of
koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de bulgursalade met koolrabi en halloumi.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Koolrabi (g) f
Rode ui (st)
Volkoren bulgur (g) 1)
Frambozenjam
(kuipje) 19) 22) f
Pompoenpitten
(g) 19) 22) 25)
Halloumi (g) 7) f
Veldsla (g) 23) f

VOORBEREIDEN
Schil de koolrabi en snijd de koolrabi in
blokjes van ongeveer 1 bij 1 cm. Snipper de
rode ui.

BULGUR BEREIDEN
Breng ruim water aan de kook in een
pan met deksel voor de bulgur. Verkruimel
het bouillonblokje boven de pan en voeg
de bulgur toe. Kook de bulgur, afgedekt, in
15 – 17 minuten gaar. Giet af in een zeef en laat
uitstomen. De bulgur mag afkoelen.

KOOLRABI GAREN
Verhit ondertussen de roomboter
in een hapjespan met deksel en bak de
koolrabi 4 – 6 minuten op middelhoog vuur
t. Blus af met een scheutje water, dek af
en laat 15 – 17 minuten zachtjes stoven.
Voeg eventueel meer water toe wanneer
de koolrabi droog stoomt. Haal de laatste
2 minuten het deksel van de pan. Breng op
smaak met peper en zout.

250 500 750 1000 1250 1500
1/2 1 11/2 2 21/2 3
40 85 125 170 210 255
1

2

3

4

5

6

10

20

30

40

50

60

100 200 300 400 500 600
20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje
1/2 1 11/2 2 21/2 3
(st)
1 11/2 2 21/2 31/2 4
Roomboter (el)
Zwarte balsamicoazijn
11/2 3 41/2 6 71/2 9
(el)
Extra vierge olijfolie (el) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
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

3571 / 854
49
22,6
56
15,8
15
38
4,9

677 / 162
9
4,3
11
3,0
3
7
0,9

ALLERGENEN

DRESSING MAKEN
Meng ondertussen in een kleine kom
de zwarte balsamicoazijn, frambozenjam,
extra vierge olijfolie, peper en zout tot een
dressing. Verhit een koekenpan, zonder
olie, op middelhoog vuur en rooster de
pompoenpitten tot ze beginnen te poffen.
Haal uit de pan en bewaar apart.

tTIP: Houd je niet van rauwe rode ui? Bak de
rode ui dan mee met de koolrabi.

HALLOUMI BAKKEN tt
Snijd de halloumi in dunne plakken en
dep droog met keukenpapier. Verhit de olijfolie
in een grill- of koekenpan en bak 4 – 6 minuten
op middelhoog vuur, of tot de halloumi
goudbruin begint te worden.

ttTIP: Als je halloumi te lang laat liggen
nadat je hem hebt gebakken, wordt hij taai.
Bak de halloumi dus pas vlak voor je het
gerecht serveert.

SERVEREN
Meng in een saladekom de bulgur,
veldsla, rode ui en koolrabi met de helft
van de dressing ttt. Schep de salade
op de borden en leg de halloumi erop.
Besprenkel met de overige dressing en garneer
met pompoenpitten.

tttTIP: Zorg dat de bulgur goed is
afgekoeld voor je hem mengt met de sla: als de
bulgur nog te warm is, slinkt de veldsla.

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij
25) Sesam

LTIP: Wist je dat dit gerecht de helft van
de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vezels
bevat?

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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Thaise maaltijdsalade met biefstukpuntjes
Lekker in balans met deze slanke salade

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

Komt deze salade je bekend voor? Het is een variatie op een van onze favoriete recepten,
waarbij je de salade maakt met kipgehakt en rijst. Voor deze variant hebben we gekozen voor
biefstukpuntjes. Het resultaat is een lekkere Aziatische salade boordevol groenten, rijk aan
vezels en ijzer en laag in koolhydraten.

Komkommer f

Limoen f

Knoflookteen

Rode peper f

Vissaus

Volkoren pitabroodjes

Pinda's

Little gem f

Biefstukpuntjes f

Sojasaus

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Kleine kom, wok of hapjespan, saladekom, rasp en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de Thaise maaltijdsalade met biefstukpuntjes.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

ZOETZUUR MAKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Snijd de komkommer in dunne halve plakken.
Meng in een saladekom de komkommer met
de wittewijnazijn en de suiker. Schep af en toe
om zodat de smaken goed kunnen intrekken.

SNIJDEN
Rasp de schil van de limoen en pers de
limoen uit. Pers de knoflook of snijd fijn.
Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en
snijd de rode peper fijn.

DRESSING MAKEN
Meng in een kleine kom de bruine
suiker met per persoon 1 el limoensap,
1/4 tl limoenrasp en de vissaus. Verdeel
de pitabroodjes over een bakplaat met
bakpapier en besprenkel naar smaak met de
olijfolie en peper en zout. Bak 8 – 10 minuten
in de oven.

Komkommer (st) f
Limoen (st) f
Knoflookteen (st)
Rode peper (st) f
Vissaus (ml) 4)
Volkoren pitabroodjes
(st) 1)
Pinda's (g) 5) 22) 25)
Little gem (st) f
Biefstukpuntjes (g) f
Sojasaus (ml) 1) 6)

1/2
1/2
1
1/2
10

1 11/2 2 21/2
1 11/2 2 21/2
2
3
4
5
1 11/2 2 21/2
20 30 40 50

3
3
6
3
60

1

2

6

3

4

5

10 20 30 40 50 60
1
2
3
4
5
6
100 200 300 400 500 600
10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen
3
6
9 12 15
Wittewijnazijn (el)
1
2
3
4
5
Suiker (tl)
Bruine (basterd)suiker
11/2 3 41/2 6 71/2
(tl)
1/2 1 11/2 2 21/2
Zonnebloemolie (el)
1
2
3
4
5
Olijfolie (tl)
naar smaak
Peper & zout

18
6
9
3
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

2274 / 544
21
3,0
49
17,1
8
34
5,0

410 / 98
4
0,6
9
3,1
2
6
0,9

ALLERGENEN

SNIJDEN
Hak ondertussen de pinda's grof. Haal de
blaadjes van de little gem los – houd er 3 per
persoon apart en snijd de rest grof.

tTIP: De baktijd is erg afhankelijk van de
dikte van de runderbiefstukpuntjes. Houd ze
dus goed in de gaten en bepaal zelf hoe jij ze
graag gebakken hebt.

BIEFSTUKPUNTJES BAKKEN
Snijd de biefstukpuntjes in
gelijke stukken van 1 bij 2 cm. Verhit de
zonnebloemolie in een wok of hapjespan,
wacht tot de olie goed heet is en fruit de
knoflook en de rode peper een halve minuut
op hoog vuur. Draai het vuur lager, voeg de
biefstukpuntjes en limoendressing toe en
bak 1 – 2 minuten op middelhoog vuur t. Blus
af met de sojasaus.

SERVEREN
Snijd de pitabroodjes in punten. Meng
de gesneden little gem met het zoetzuur.
Verdeel de zoetzure salade over de borden.
Leg de hele bladeren erbovenop, vul ze met
de biefstukpuntjes en schenk er een beetje
van de overgebleven saus uit de pan overheen.
Bestrooi met de pinda's en serveer met de
pitapuntjes. Serveer de rest van de saus uit de
pan ernaast.

1) Glutenbevattende granen 4) Vis 5) Pinda's 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 25) Sesam

NTIP: Let jij op je zoutinname? Gebruik
dan de helft van de vissaus en de helft van de
sojasaus.

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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Conchiglie met rode pesto en feta

met rode paprika, veldsla en basilicum

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

Quick & Easy

Viva l'Italia! Wij nemen je met de intense smaak van de rode pesto in dit gerecht mee naar
Italië. Rode pesto is minder bekend dan de groene variant, maar minstens net zo lekker. Hij
wordt gemaakt van zongedroogde tomaten en geeft een heerlijke mediterrane smaak aan deze
pasta. De veldsla en het verse basilicum zorgen voor frisheid in het gerecht.

Sjalot

Rode paprika f

Tomaat f

Conchiglie

Feta f

Vers basilicum f

Rode pesto f

Veldsla f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de conchiglie met rode pesto en feta. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P
Sjalot (st)
Rode paprika (st) f
Tomaat (st) f
Conchiglie (g) 1) 17) 20)
Feta (g) 7) f
Vers basilicum (g) f
Rode pesto (g) 7) 8) f
Veldsla (g) 23) f

1 SNIJDEN EN KOKEN

• Kook ruim water in een pan met deksel voor de conchiglie.
• Snipper de sjalot en snijd de rode paprika en tomaat
in blokjes.
• Kook de conchiglie, afgedekt, 14 – 16 minuten in de pan
met deksel. Giet daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

2 GROENTEN BAKKEN

• Verhit ondertussen de olijfolie in een wok of hapjespan en
fruit de sjalot 2 minuten op middellaag vuur.
• Voeg de paprika en tomaat toe en roerbak 5 – 6 minuten.
Breng op smaak met peper en zout.
• Snijd ondertussen de feta in blokjes van ½ cm en scheur de
blaadjes basilicum klein.

Olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn (el)
Extra vierge olijfolie (el)
Peper & zout

2P

3P

4P

5P

6P

1
2
1/2
1
1
2
90 180
50 100
21/2
5
40 80
40 60
Zelf toevoegen
1/2
1
1/2
1
1/2
1

3
11/2
3
270
150
71/2
120
80

4
5
2
21/2
4
5
360 450
200 250
10 121/2
160 200
100 120

6
3
6
540
300
15
240
140

11/2
2
21/2
11/2
2
21/2
11/2
2
21/2
naar smaak

3
3
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

3638 / 870
49
11,5
80
12,5
8
23
2,1

759 / 181
10
2,4
17
2,6
2
5
0,4

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

3 PASTA EN SALADE MENGEN

• Voeg de conchiglie en de rode pesto toe aan de wok of
hapjespan en verhit 1 minuut.

• Maak in een saladekom een dressing van de zwarte
balsamicoazijn en de extra vierge olijfolie. Breng op smaak
met peper en zout. Meng de veldsla door de dressing.

4 SERVEREN

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik dan 25 gram
feta per persoon. De rest van de feta kun je bijvoorbeeld de
volgende dag gebruiken als extra smaakmaker in een salade.

• Verdeel de veldsla en de conchiglie over de borden.
Garneer het gerecht met de feta en het basilicum.

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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WARME MAALTIJDSALADE MET GEROOKTE FOREL
met krieltjes, frisse citroen en verse dille

Quick & Easy
4 Totaal: 20 min.
d Lactosevrij
- Supersimpel
% Eet binnen 5 dagen g Glutenvrij
L Calorie-focus

In de dressing voor deze aardappelsalade gebruik je twee ingrediënten die je vanwege hun
frisse smaak veel terugvindt in gerechten met vis: citroen en dille. Dille heeft een uitgesproken,
sterke smaak die goed past bij vis. Het kruid wordt dan ook veel gebruikt in de Scandinavische
keuken, waar het de perfecte partner is voor vette vis als forel en zalm.

Krieltjes

Rode paprika f

Rode ui

Knoflookteen

Little gem f

Citroen f

Verse dille f

Gerookte forelfilet f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de warme maaltijdsalade met gerookte forel.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P
Krieltjes (g)
Rode paprika (st) f
Rode ui (st)
Knoflookteen (st)
Little gem (krop) f
Citroen (st) f
Verse dille (g) f
Gerookte forelfilet (st) 4) f

1 KRIELTJES KOKEN

• Zorg dat de krieltjes net onder water staan in een pan met
deksel en breng aan de kook.
• Kook de krieltjes in 15 – 17 minuten beetgaar en giet af.

2 SNIJDEN EN BAKKEN

• Snijd ondertussen de rode paprika in blokjes.

• Snipper de rode ui en pers de knoflook of snijd fijn.
• Snijd de little gem in repen.
• Verhit de olijfolie in een koekenpan en roerbak de paprika,
rode ui en knoflook 5 - 6 minuten op middelhoog vuurt.

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

2P

3P

4P

200 400
1/2
1
1/2
1
1/2
1
1
2
1/2
1
21/2
5
1
2
Zelf toevoegen
1/2
1
11/2
3
1
2

600
11/2
11/2
11/2
3
11/2
71/2
3

800 1000 1200
2
21/2
3
2
21/2
3
2
21/2
3
4
5
6
2
21/2
3
10 121/2 15
4
5
6

5P

11/2
2
21/2
41/2
6
71/2
3
4
5
naar smaak

6P

3
9
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

2410 / 576
27
4,2
50
12,7
8
26
1,5

425 / 102
5
0,7
9
2,2
1
5
0,3

ALLERGENEN
4) Vis

3 DRESSING EN FOREL BEREIDEN

• Pers ondertussen de citroen uit en snijd de dille fijn.
• Meng in een saladekom 1 el citroensap per persoon met de
extra vierge olijfolie, honing, dille, peper en zout.
• Verdeel de gerookte forel met twee vorken in
kleine stukken.

4 SERVEREN

• Meng in de saladekom de dilledressing met de little gem,
krieltjes, paprika, ui en gerookte forel.
• Verdeel over de borden en besprenkel naar smaak met het
overige citroensap.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website
of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh

tTIP: Voor extra pit kun je wat rode ui achterhouden om het
gerecht mee te garneren.
WEEK 24 | 2019

AARDAPPELKOEKJES MET WARMGEROOKTE ZALM
MET ZURE ROOM, DILLE EN KOOLRABI-APPELSALADE

Koolrabi f

Appel

Radijs f

Citroen f

Verse bieslook & dille

Warmgerookte
zalm f

Vastkokende
aardappelen

Sjalot

Vrije-uitloopei f

Zure room f

f

LEES MEER OVER

KOOLRABI

OP DE BLOG

= 50- 55 min
* Gemakklijk
% Eet binnen 5 dagen

Krokante aardappelkoekjes zijn in veel culturen populair – van Joodse latkes tot Wit-Russische
draniki's en Britse tattie fish. Hoe je ze ook noemt, ze zijn overheerlijk met deze warmgerookte zalm.
Zure room en dille mogen bij zalm eigenlijk niet ontbreken en voor een frisse noot maak je een
knapperige salade van rauwe koolrabi en appel.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Saladekom, grove rasp, vergiet, kom, grote kom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de aardappelkoekjes met warmgerookte zalm.

VOORBEREIDEN
Weeg 125 g van de koolrabi per persoon
af. Schil de koolrabi en verwijder het klokhuis
van de appel. Snijd beide in dunne staafjes
en snijd de radijs in dunne plakjes. Pers de
citroen uit en snijd de verse dille en de verse
bieslook fijn. Verdeel de warmgerookte zalm
in grove stukken.

SALADE MAKEN
Klop in een saladekom de extra vierge
olijfolie, witte balsamicoazijn, honing, dille,
1/2 el van het citroensap per persoon, peper
en zout tot een dressing. Voeg de koolrabi, de
appel en de radijs toe en schep goed om. Laat
de smaken intrekken tot serveren.

RASPEN
Schil de aardappelen en rasp de
aardappelen en de sjalot met een grove rasp.
Voeg beide toe aan een vergiet en pers er
zoveel mogelijk vocht uit door er met de bolle
kant van een lepel flink op te drukken.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
125 250 375 500 625 750
Koolrabi (g) f
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Appel (st)
4
8 12 16 20 24
Radijs (st) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Citroen (st) f
Verse bieslook & dille
5 10 15 20 25 30
(g) f
Warmgerookte zalm
100 200 300 400 500 600
(g) 4) f
Vastkokende
300 600 900 1200 1500 1800
aardappelen (g)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sjalot (st)
1
1
2
2
3
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1
25 50 75 100 125 150
Zure room (g) 7) f
Zelf toevoegen
2
3
4
5
6
Extra vierge olijfolie (el) 1
Witte balsamicoazijn
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
(el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing (tl)
1
2
3
4
5
6
Bloem (el)
2
4
6
8 10 12
Zonnebloemolie (el)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

PER PORTIE

Energie (kJ/kcal)
4289 / 1025
Vetten (g)
52
Waarvan verzadigd (g)
9,6
Koolhydraten (g)
92
Waarvan suikers (g)
20,5
Vezels (g)
13
Eiwit (g)
41
Zout (g)
1,4

RASP MENGEN
Klop het ei in een kom goed los met een
vork. Voeg per persoon 11/2 el van het ei toe
aan een grote kom en meng met de geraspte
aardappelen en sjalot, de bloem, peper en
flink wat zout.

KOEKJES BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een
koekenpan op middelhoog vuurt. Schep,
zodra de pan goed heet is, 5 hoopjes van
het aardappelmengsel per persoon in de
koekenpan. Druk de hoopjes voorzichtig plat
en bak de aardappelkoekjes in 4 minuten
goudbruin. Draai de koekjes om met een
dunne spateltt en bak nog 3 minuten.

SERVEREN
Verdeel de aardappelkoekjes over de
borden en leg er de stukjes zalm tussen. Wissel
af met toefjes van de zure room en serveer
met de salade. Bestrooi met de bieslook.

ttTIP: Met een dunne spatel kun je een
stuk beter onder de aardappelkoekjes komen,
waardoor ze minder snel breken.

dan 2 personen? Gebruik dan meerdere
koekenpannen, of houd de koekjes warm in
de oven.

tTIP: Maak je aardappelkoekjes voor meer

PER 100 G

513 / 123
6
1,1
11
2,5
2
5
0,2

ALLERGENEN
3) Eieren 4) Vis 7) Melk/lactose

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

WEEK 24 | 2019

PARELHOEN MET GEGRILDE ASPERGETIPS
MET EEN SALADE VAN GEGRILDE NECTARINE, VENKEL EN PARELCOUSCOUS

7 35 min
+ Veel handelingen
§ Eet binnen 3 dagen

Dit is wat ons betreft een parel van een gerecht! De parelhoen hebben we alvast voor je gekonfijt,
wat veel smaak oplevert en jou minder tijd in de keuken kost. Doordat het vlees langzaam is gegaard
in eigen vet, is het ontzettend mals. De groene asperges zijn op hun best als je ze grilt – zo blijven ze
lekker knapperig en komt hun nootachtige smaak extra naar boven.

Parelcouscous

Aspergetips f

Gele nectarine f

Gekonfijte
parelhoenpoot f

Venkel f

Verse munt f

Bosui f

Knoflookteen

Limoen f

Amandelschaafsel

Buffelyoghurt f

Veldsla f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Kom, koekenpan, saladekom, 2x bakplaat met bakpapier en pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de parelhoen met gegrilde aspergetips

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Bereid de bouillon in een pan met deksel voor
de parelcouscous. Voeg de parelcouscous
toe en kook, afgedekt, in 12 – 14 minuten
droog. Roer de korrels daarna los met een vork
en laat zonder deksel uitstomen. Verwijder
ondertussen de onderste 1/4 cm van de
aspergetips en snijd de nectarine in parten.

ROOSTEREN
Leg de parelhoen op een bakplaat met
bakpapier. Leg de nectarineparten ernaast en
besprenkel de nectarine met de honing. Bak
de parelhoen en nectarine 20 – 22 minuten in
de oven. Verdeel ondertussen de aspergetips
over een andere bakplaat met bakpapier.
Besprenkel met 1/2 el olijfolie per persoon,
peper en zout. Voeg na 10 minuten van de
baktijd van de parelhoen ook de aspergetips
toe aan de oven. Keer halverwege om.

SNIJDEN
Snijd de venkel in kwarten, verwijder de
harde kern en snipper de venkel zeer fijn. Snijd
de munt in fijne reepjes. Snijd de bosui in fijne
ringen en bewaar het witte en groene gedeelte
apart. Pers de knoflook of snijd fijn. Pers de
helft van de limoen uit en snijd de andere helft
in parten.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
85 170 250 335 420 505
Parelcouscous (g) 1)
50 100 150 200 250 300
Aspergetips (g) f
1
2
3
4
5
6
Gele nectarine (st) f
Gekonfijte
1
2
3
4
5
6
parelhoenpoot (st) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Venkel (st) f
5 10 15 20 25 30
Verse munt (g)f
1
2
3
4
5
6
Bosui (st)f
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Knoflookteen (st)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Limoen (st) f
Amandelschaafsel 8)
5 10 15 20 25 30
19) 25) (g)
Buffelyoghurt 7) (g) f 50 100 150 200 250 300
20 40 60 80 100 120
Veldsla 23) (g) f
Zelf toevoegen
300 600 900 1200 1500 1800
Groentebouillon (ml)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)
Extra vierge olijfolie (el) 13/4 31/2 51/4 7 83/4 101/2
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

PER PORTIE

Energie (kJ/kcal)
4255 / 1017
Vetten (g)
52
Waarvan verzadigd (g)
10,7
Koolhydraten (g)
85
Waarvan suikers (g)
21,6
Vezels (g)
8
Eiwit (g)
47
Zout (g)
3,8

MENGEN
Verhit een koekenpan, zonder olie, en
rooster het amandelschaafsel goudbruin.
Haal uit de pan en bewaar apart. Meng de
buffelyoghurt met 1/4 el extra vierge olijfolie
per persoon, 2/3 van de munt, de knoflook,
peper en zout. Meng in een saladekom de rest
van de extra vierge olijfolie met 1 el limoensap
per persoon en het witte gedeelte van de bosui
tot een vinaigrette. Breng op smaak met peper
en zout.

SALADE AFWERKEN
Voeg de venkel, de gegrilde nectarine,
de veldsla en de parelcouscous toe aan de
saladekom met vinaigrette. Meng goed.

SERVEREN
Verdeel de yoghurt over de borden
en leg de aspergetips erop. Leg de
parelcouscoussalade ernaast en leg
de parelhoen erop. Garneer met het
amandelschaafsel, de limoenpartjes, het
groene gedeelte van de lente-ui en de
overige munt.

PER 100 G

462 / 110
6
5,7
9
2,4
1
5
0,4

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

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

GOEDEMORGEN!

1x

ONTBIJT 1-

BANANENPANNENKOEKEN
met kaneel en honing

1
2
3

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

BANANENPANNENKOEKEN

Met kaneel en honing

VOLLE KWARK MET
ORANJE FRUIT

Banaan (st)

2

4

Vrije-uitloopei (st) 3) f

4

8

Lijnzaad (g) 19) 22) 25)

30

60

Perssinaasappel (st)

6

12

Honing (potje)

1

2

Kaneel (tl)

1

2
snufje

Zout
2

Roomboter (el)

CRACKERS MET
GEITENKAAS

BENODIGDHEDEN
Kom en koekenpan.
VOEDINGSWAARDEN

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

4

fin de koelkast bewaren

Met avocado en alfalfa

De vermelde voedingswaarden zijn berekend per persoon
per portie. Maak de ingrediënten waarbij dit nodig is schoon,
voordat je ze verwerkt in het gerecht. Wil je voor volgende week
pauzeren of je box wijzigen? Geef dit uiterlijk de woensdag voor
de volgende levering aan ons door via je account. Heb je vragen
over de producten of onze service? Neem dan contact op met
onze klantenservice.

4P

Zelf toevoegen

Met pistachenoten en dadels

1
2
3

Prak de bananen met een vork in een kom.
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2P

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

PER PORTIE

PER 100 G

2443 / 584
30
12,1
52
43,6
11
19
0,3

567 / 136
7
2,8
12
10,1
3
5
0,1

ALLERGENEN

Voeg de eieren, de helft van het lijnzaad en een snufje zout toe en roer met de
vork tot een beslag.

Verhit ¼ van de roomboter in een koekenpan en bak van ¼ van het beslag
een kleine pannenkoek aan beide kanten goudbruin. Herhaal dit met het
overige beslag.

4
5

Pers ondertussen de sinaasappelen uit.

Verdeel de pannenkoeken over de borden, schenk de honing erover en bestrooi
met de kaneel en het overige lijnzaad. Serveer met het sinaasappelsap.

3) Eieren
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

2x

ONTBIJT 2-

VOLLE KWARK MET ORANJE FRUIT

CRACKERS MET GEITENKAAS

met pistachenoten en dadels

1
2
3

Verdeel de kwark over de kommen.
Pel de sinaasappel en mandarijn en
verdeel beide in parten.

Verdeel het fruit over de kwark.
Bestrooi met de pistachenoten
en dadelstukjes.

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

Volle kwark (ml) 7) f
Sinaasappel (st)

met avocado en alfalfa

2P

4P

250

500

1

2

Mandarijn (st)

2

4

Pistachenoten (g) 8) 19) 25)

20

40

Dadelstukjes (g) 19) 22)

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)

2x

ONTBIJT 3-

PER PORTIE

PER 100 G

1393 / 333
18
8,4
28
16,4
4
13
0,1

489 / 117
6
3,0
10
5,7
1
4
0,0

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

1
2

Besmeer de crackers met de
verse geitenkaas.

Snijd de avocado doormidden,
verwijder de pit en snijd het vruchtvlees
in blokjes. Verdeel de blokjes avocado over
de geitenkaas.

3

Garneer de crackers met alfalfa en
bestrooi met peper en zout naar smaak.

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

2P

4P

Crackers (st) 1)

6

12

Verse geitenkaas (g) 7) f

50

100

Avocado (st)

1

2

Alfalfa (el) f

3

6

Zelf toevoegen
naar smaak

Peper & zout
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

1515 / 362
20
5,5
29
2,5
13
9
0,9

1036 / 248
14
3,8
20
1,7
9
6
0,6

ALLERGENEN
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose

