
 

Zalig zomers tafelen 
11x food tips waar je de zomer van in je bol krijgt 

De zomer is in zicht! In tijden van warmere temperaturen genieten we juist van frissere smaken. 

Een picknick in het park, luieren op het strand of lekker lang tafelen op het balkon of in de tuin: in 

de zomer wil je genieten van gerechten die fris en smaakvol zijn, maar die je zonder al te veel 

moeite op tafel zet. HelloFresh deelt 11 tips voor zalig zomers tafelen.  

 

1. Orzo als go-to carb 

Is het rijst? Is het pasta? Orzo is een pastasoort in de vorm van 

rijst, gemaakt van granen. Perfect voor een lichte salade die je 

gemakkelijk mee neemt het park in. Easy does it! 

Zomerse orzosalade met gegrilde courgette, feta en 

granaatappelpitjes 

 

 

2. Varieer met kazen uit het midden Oosten 

Zachte smaakmakers zoals halloumi, labne en feta 

maken je gerecht romig, dromerig en zomerig. 

Inspiratie nodig? Kies maar uit! 

- Mediterrane bulgur met gyros, koolrabi en labne 

- Parelcouscoussalade met gegrilde halloumi 

- Fusilli met mais, courgette en feta 

 

3. Een flinke dosis fris! 

Fruit is helemaal terug en pakt met name in salades 

heerlijk zomers uit. Gebruik eens appel in een 

tonijnsalade, combineer granaatappelpitten met 

geitenkaas of voeg mango toe aan een salade met 

gerookte kip. In dit mediterraanse gerecht 

combineer je zacht met zoet en zuur: couscous met 

abrikozen, spinazie en gebakken groenten in honing-

citroendressing of ga voor deze frisse zomerse 

krieltjessalade met sinaasappel-oreganodressing en 

oude komijnekaas.   
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4. Zomerse supersoep 

Soep in de zomer? Zeker weten! Met name de koude soepen 

vinden met warme temperaturen vaak gretig aftrek. Denk aan 

gazpacho of komkommersoepje. Maar heldere, warme soepen 

zijn heerlijk voor wanneer het in de avond wat af begint te 

koelen en vallen niet zo zwaar op de maag. Probeer deze 

zomerse Oosterse noedel-vissoep eens; zomers comfort food 

met een Aziatische twist. 

 

5. Smoothie uit een schaaltje  

Als de temperaturen oplopen eet je liever niet te 

zwaar, maar wel met aandacht. Ontbijt eens met een 

smoothiebowl met cashewnoten en verse munt of 

deze met mango en kokos. Super gezond en dus 

helemaal bikini-proof. Je kunt eindeloos variëren met 

toppings, zoals pompoenzaden, granaatappel pitjes, 

kokos, chia zaden en verse bessen.  

 

6. Spice it up! 

Verse kruiden zijn je beste vriend deze zomer. Met name 

munt, koriander en basilicum zijn frisse smaakmakers in 

zomerse gerechten. Probeer deze supergemakkelijke 

Koreaanse biefstukwraps met groenten, zoetzure 

komkommer en koriander. Of steel de show met dit 

flensje met gekarameliseerde sinaasappel, crème fraÎche 

en munt tijdens een zomerse brunch. Avontuurlijke eter? 

Ga voor een rijstpudding met bramen en kardemom met 

limoen en Thaise basilicum. 

 

7. Burger op een broodje 

Een goede burger kan niet ontbreken op dit 

zomerse lijstje. Deze burger met pittige groene 

peper en zoetzure piccalilly is lekker sappig en 

mega snel klaar. Liever een vegetarische optie? 

In dit recept maak je zelf groenteburgers met 

bataatfrietjes en yoghurt.  

 

 

 

8. Kleur, kleur en nog eens kleur  

Hoe leuk staat deze kleurrijke, bijna zuurstokroze 

klassieker? Deze bietenrisotto met feta en munt zit 

boordevol vitaminen en mineralen en heeft een 

bijzondere smaak.  

 

https://www.hellofresh.nl/recipes/zomerse-oosterse-noedel-vissoep-57b1c8df92eec9393e8b4568/
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9. Stamppot winterse kost? Heus niet!  

Met seizoensgroenten zoals postelein eet je hoe dan ook met 

het jaargetijde mee. Probeer eens deze posteleinstamppot 

met rundergehaktballetjes gestoofd in Brand Saison. Met het 

Brand Saison biertje voeg je een aroma toe van zomer-, 

speltmout en traditionele Europese hopsoorten. 

Succesnummertje.  

 

10. BBQ op je bord 

Als je dan vlees eet, kies dan bewust. Breng een 

bezoek aan de slager of ga voor onze favoriet: de 

worsten van de mannen van Brandt & Levie. 

Gegarandeerd een goed verhaal en super lekker voor 

op de barbecue: Brandt & Levie-varkensworst met 

kruidige bulgur. 

 

11. Zomerse zoetekauw 

Een hartig gerecht met een zoete twist. Nieuwsgierig? 

Eén van de populairste en meest gekozen gerechten bij 

HelloFresh is deze gebakken kabeljauwfilet met 

botersaus, zoete parelcouscous, peen en tomaat. 

Parelcouscous is ronder en dikker van vorm dan de 

gewone couscous en de smaak is zachter en voller. Het 

gerecht blijft fris door de bladpeterselie en de tuinkers.  

  

Over HelloFresh  
HelloFresh Benelux, in 2012 opgericht door Maartje Frederiks, biedt een flexibel lidmaatschap 
waarmee klanten wekelijks een box met gezonde recepten en verse ingrediënten voor drie tot vijf 
maaltijden ontvangen. Alle recepten variëren wekelijks en zijn eenvoudig te bereiden in gemiddeld 
een half uur. HelloFresh biedt verschillende boxen; de Originalbox, Veggiebox, Familybox, Quick & 
Easybox, Fruitbox, Ontbijtbox en Wijnbox. Klanten hebben de optie om zelf maaltijden te selecteren 
uit het gevarieerde aanbod en de box wordt geleverd door heel Nederland. HelloFresh is een Duitse 
startup met lokale vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Australië, 
Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten. Wereldwijd leverde HelloFresh in oktober t/m 
december 2017 ongeveer 39,5 miljoen verse en gevarieerde maaltijden af bij circa 1,45 miljoen 
huishoudens. Dit jaar is HelloFresh door de Financial Times uitgeroepen tot het snelst groeiende 
bedrijf van Europa, gebaseerd op de omzetcijfers van de periode 2012-2015. In november 2017 ging 
HelloFresh naar de beurs. www.hellofresh.nl  

 
– Einde persbericht – 
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*** Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie*** 

Voor vragen over HelloFresh Benelux, aanvullend rechtenvrij beeldmateriaal en/of interviewverzoeken 
kunt u contact opnemen met Senna Ceulemans via senna@hetprbureau.nl of 06-23710273. 
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