
Pandanrijst

Gepelde tomatenKerriepoeder

KnoflookteenUi

KokosmelkRode paprika f

LimoenVerse koriander f

Koolvisfilet zonder 
vel f

Deze makkelijk te maken visstoof is geïnspireerd op moqueca Baiana, ofwel visstoof uit het 
Braziliaanse Bahia. Door de vis te garen in de saus, trekken alle smaken - kokos, paprika en 
kerriepoeder - er goed in. De limoenrasp geeft de rijst een frisse smaak.Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

* L

§ d

Visstoof met kokosmelk en limoen 
Met rijst en verse koriander

FamilybTotaal: 25-30 min.6

Glutenvrijg



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

 

WEEK 05 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1 1 2 2 3 3
Rode paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kokosmelk (ml) 26) 50 100 150 200 250 300
Kerriepoeder (tl) 9) 10) 1 2 3 4 5 6
Gepelde tomaten (blik)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Pandanrijst (g) 85 170 250 335 420 500
Koolvisfilet zonder vel 
(120g) ) 4) f

1 2 3 4 5 6

Verse koriander (takjes) 
23) f

21/1 5 71/2 10 121/2 15

Limoen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Zelf toevoegen

Olijfolie (el) 1 1 2 2 3 3
Groentebouillonblokjes 
(st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2661 / 636 436 / 104 
Vet totaal (g) 19 3
 Waarvan verzadigd (g) 9,6 1,6
Koolhydraten (g) 82 13
 Waarvan suikers (g) 10,7 1,8
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 32 5
Zout (g) 1,7 0,3

ALLERGENEN

4) Vis 9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel, keukenpapier en fijne rasp.
Laten we beginnen met het koken van de visstoof met kokosmelk en limoen.

VOORBEREIDEN
Breng ruim water aan de kook in een pan 

met deksel voor de rijst. Snipper de ui en 
pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder de 
zaadlijsten van de rode paprika en snijd de 
paprika klein. Roer de kokosmelk goed door 
zodat eventuele klontjes oplossen.

SAUS MAKEN
Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 

met deksel en fruit de ui, de knoflook en het 
kerriepoeder 2 minuten op laag vuur. Voeg de 
paprika, kokosmelk en de gepelde tomaten 
toe. Verkruimel het bouillonblokje boven de 
pan en laat, afgedekt, 10 – 12 minuten zachtjes 
koken op middellaag vuur. 

 RIJST KOKEN
 Voeg ondertussen de rijst toe aan de pan 
met deksel en kook, afgedekt, 10 – 12 minuten. 
Giet daarna als het nodig is af en laat zonder 
deksel uitstomen. Breng de rijst op smaak met 
peper en zout.

KOOLVIS STOVEN
 Dep ondertussen de koolvisfilet droog 
met keukenpapier en snijd in 4 gelijke stukken. 
Leg de koolvisfilet in de laatste 6 - 8 minuten 
op de groenten en laat, afgedekt, meegaren 
op middellaag vuur. Breng daarna op smaak 
met peper en zout. 

SMAAKMAKERS SNIJDEN
 Snijd ondertussen de koriander fijn. Rasp 
de schil van de limoen met een fijne rasp en 
snijd de limoen in parten.

SERVEREN
 Voeg 1 tl limoenrasp per persoon toe 
aan de rijst en knijp naar smaak het sap uit 
de limoenpartjes erover. Verdeel de rijst en 
de visstoof over de borden. Garneer met de 
koriander en de overige limoenpartjest.

tTIP: Houd je niet zo van koriander? Serveer 
het dan aan tafel, zodat de liefhebbers het 
naar wens kunnen toevoegen.



Gemalen komijn

Peen fRode paprika f

PaprikapoederVastkokende 
aardappelen

Courgette fRundermerguez f

Verse krulpeterselie fRozijnen

Gemalen kaneel

Merguezworstjes komen uit de Noord-Afrikaanse keuken en zijn zo smaakvol doordat ze 
gemaakt worden met onder andere harissa, chilli en komijn. De pittige worstjes komen goed tot 
hun recht bij de zoete smaken van dit gerecht.Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

* g

%

Groentestoofpotje met rundermerguez 
Met gebakken aardappeltjes en rozijnen

LactosevrijdTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Rundermerguez 
(60 g) f

2 4 6 8 10 12

Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peen (g) f 100    200 300    400 500    600    
Gemalen komijn (tl) 1    2 3    4 5    6    
Gemalen kaneel (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rozijnen (g) 19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90
Verse krulpeterselie (g) 
23) f

21/2   5 71/2    10 121/2    15    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 50    100    150    200    250    300    
Zonnebloemolie (el) 2    4    6    8    10    12    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3374 / 807 450 / 108
Vet totaal (g) 43 6
 Waarvan verzadigd (g) 10,9 1,5
Koolhydraten (g) 59 8
 Waarvan suikers (g) 18,5 2,5
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 39 5
Zout (g) 1,1 0,1

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, hapjespan met deksel en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de groentestoofpotje met rundermerguez.

AARDAPPELEN BAKKEN
Bereid de bouillon. Was de aardappelen 

grondig en snijd in kleine blokjes van ongeveer 
1 cm. Verhit de helft van de zonnebloemolie 
in een koekenpan op middelhoog vuur. Voeg 
de aardappelblokjes, het paprikapoeder 
en zout en peper naar smaak toe. Bak de 
aardappelblokjes 18 – 20 minuten. Schep 
regelmatig om. 

MERGUEZ BAKKEN
Prik ondertussen de rundermerguez 

twee keer in met een mes. Verhit de overige 
zonnebloemolie in een hapjespan met deksel 
en bak de rundermerguez in 5 minuten 
rondom bruin. Haal uit de pan en bewaar 
in aluminiumfolie. Bewaar ook de pan 
met bakvet.

 SNIJDEN EN BAKKEN  
 Snijd de courgette, de rode paprika en 
de peen in blokjes. Voeg de peen toe aan de 
hapjespan met bakvet en bak 3 – 4 minuten op 
middelhoog vuur. 

GROENTEN STOVEN
 Voeg vervolgens de courgette, paprika, 
komijn, kaneel en bouillon toe. Draai het vuur 
middellaag en laat 10 minuten stoven met de 
deksel op de pan. Haal de deksel van de pan, 
voeg de rozijnen en de rundermerguez toe, 
en laat nog 3 minuten inkoken. 

PETERSELIE SNIJDEN
 Snijd ondertussen de krulpeterselie fijn. 

SERVEREN
 Serveer de gebakken aardappelblokjes 
met de groentestoof en de rundermerguez. 
Garneer met de krulpeterselie.



Veldsla, rucola & frisee 
f

CasarecceGeraspte oude kaas  
f

Tomaat fAubergine f

TomatenpassataKnoflookteen

Vers basilicum f

Dit recept is geïnspireerd op melanzane alla parmigiana, een Italiaans ovengerecht met 
aubergine in de hoofdrol. Hoewel vaak wordt gedacht dat parmigiana slaat op de herkomst 
van het gerecht of op de kaas, schijnt het eigenlijk te verwijzen naar de manier waarop de 
ovenschotel is opgebouwd: net als de latjes van de typisch Italiaanse raamluiken.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Aubergine uit de oven met casarecce 
Met tomaat, oude kaas en salade

VeggievTotaal: 40-45 min.9



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Tomatenpassata (g) 150 300 400 600 700 800
Geraspte oude kaas 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

Casarecce (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Veldsla, rucola & frisee 
(g) 23) f

40 80 120 160 200 240

Vers basilicum (g) 23) f 5 10 15 20 25 30
Zelf toevoegen    

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn 
(el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Suiker (tl) 1    2    3    4    5    6    
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Witte balsamicoazijn (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3255 / 778 571 / 136 
Vet totaal (g) 33 6
 Waarvan verzadigd (g) 11,5 2,0
Koolhydraten (g) 88 15
 Waarvan suikers (g) 22,7 4,0
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 27 5
Zout (g) 1,4 0,2

ALLERGENEN

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

TIP: Je kunt de pasta in dit gerecht weglaten 
en er een knapperige ciabatta bij serveren 
om te dopen in de saus. Ook lekker als je het 
gerecht wel met pasta maakt!

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, kom, ovenschaal, pan met deksel en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de aubergine uit de oven met casarecce.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Snijd de aubergine in de lengte in plakken 
van ½ cm. Snijd de tomaat ook in plakken van 
½ cm. Pers of snijd de knoflook fijn. 

AUBERGINE BAKKEN
Besprenkel de aubergine met de helft 

van de olijfolie. Verhit een koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de aubergine 
4 – 5 minuten per kant t. Bestrooi met peper 
en zout.

 SAUS MAKEN
 Meng ondertussen in een kom de 
tomatenpassata, knoflook, zwarte 
balsamicoazijn, suiker en peper en zout naar 
smaak tot een saus.

IN DE OVEN
 Vet een ovenschaal in met de overige 
olijfolie. Schenk een laagje saus in de 
ovenschaal. Bedek de saus met plakken 
aubergine. Verdeel hier vervolgens een laag 
tomaat over. Herhaal tot alle ingrediënten 
gebruikt zijn en eindig met een laag saus. 
Bestrooi met de geraspte oude kaas en 
bak de aubergineschotel 20 – 25 minuten in 
de oven.

SALADE MAKEN
 Breng ondertussen ruim water aan 
de kook in een pan met deksel en kook de 
casarecce, afgedekt, 13 – 15 minuten. Giet 
daarna af en meng met extra olijfolie naar 
smaak. Maak ondertussen in een saladekom 
een dressing van de extra vierge olijfolie, de 
witte balsamicoazijn en peper en zout. Meng 
met de veldsla, rucola & frisee.

SERVEREN
 Verdeel de casarecce over de borden en 
schep er de aubergine uit de oven op. Scheur 
de verse basilicumblaadjes klein en garneer 
er het gerecht mee. Serveer met de salade.

tTIP: Heb je een grillpan? Dan kun je de 
aubergineplakken ook grillen in plaats van 
bakken. 



Noedels

Garnalen fVissaus

Verse gemberRode peper f

SojasausKnoflookteen

Verse koriander fChampignons f

Chinese kool f

Vandaag gebruik je twee gefermenteerde Aziatische smaakmakers: sojasaus en vissaus. De 
eerste wordt gemaakt van sojabonen en geroosterde granen en de tweede van gefermenteerde 
vis, meestal ansjovis of inktvis. Schrik niet van de sterke geur van de vissaus, eenmaal verwerkt 
in het gerecht geeft het een aangename hartige smaak.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

AZIATISCH GEMARINEERDE GARNALEN  
Met gember, gebakken noedels en Chinese kool

LactosevrijdTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode peper (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse gember (cm) 2 4 6 8 10 12
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Sojasaus (ml) 1) 6) 20 30 40 50 80 100
Vissaus (ml) 4) 10 20 40 60 60 80
Garnalen (g) 2) f 80 160 240 320 400 480
Noedels (g) 1) 100 200 300 400 500 600
Chinese kool (krop) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Champignons (g) f 60 125 185 250 310 375
Verse koriander (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15

Zelf toevoegen
Honing (tl)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Zonnebloemolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2868 / 686 557 / 133
Vet totaal (g) 22 4
 Waarvan verzadigd (g) 3,1 0,1
Koolhydraten (g) 86 18
 Waarvan suikers (g) 7,9 1,5
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 32 6
Zout (g) 6,7 1,3

ALLERGENEN

1) Gluten 2) Schaaldieren 4) Vis 6) Soja

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 75 g noedels per persoon. De overige 
noedels kun je in de loop van de week in een 
kopje hete bouillon wellen en eten als snack.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kom, koekenpan, keukenpapier en wok.
Laten we beginnen met het koken van de Aziatisch gemarineerde garnalen.

VOORBEREIDEN
Verwijder de zaadlijsten van de rode peper 

en snijd de rode peper fijn. Schil de gember 
en snijd of rasp fijn. Pers de knoflook of 
snijd fijn.

tTIP: Heb je meer tijd? Marineer de garnalen 
dan iets langer, hoe langer je marineert, hoe 
beter de smaken erin trekken.

MARINEREN
Meng in een kom de helft van de rode 

peper, de helft van de knoflook en de gember 
met de sojasaus, vissaus en honing. Dep de 
garnalen droog met keukenpapier en leg ze 
in de marinade. Laat minimaal 10 minuten 
marineren. t Schep af en toe om zodat de 
smaken goed kunnen intrekken.

 SNIJDEN
 Breng ondertussen ruim water aan de 
kook in een pan met deksel voor de noedels 
en kook de noedels 3 – 4 minuten. Giet af 
en koel de noedels met koud water. Laat 
uitlekken. De noedels mogen afkoelen. Snijd 
de Chinese kool in dunne repen. Maak de 
champignons schoon met keukenpapier en 
snijd in kwarten. Hak de verse koriander grof.

GROENTEN BAKKEN
 Verhit de helft van de zonnebloemolie 
in een wok op middelhoog vuur en fruit de 
overige rode peper en de overige knoflook 
2 – 3 minuten. Voeg de Chinese kool en de 
champignons toe en bak 4 – 5 minuten. 
Voeg de noedels toe aan de wok en bak 
2 – 3 minuten. Breng op smaak met peper en 
zout. Voeg eventueel extra olie toe wanneer de 
noedels aanbakken.

GARNALEN BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige 
zonnebloemolie in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Schep de garnalen uit de 
marinade (laat de marinade in de kom!) en 
bak 2 – 3 minuten, of tot de garnalen gaar zijn. 
Blus ondertussen de noedels met groenten af 
met de marinade.

SERVEREN
 Verdeel de noedels met groenten en 
marinade over kommen. Schep de garnalen 
erop en garneer met verse koriander.

TIP: Let jij op je zout-inname? Gebruik dan 
de helft van de sojasaus en de helft van de 
vissaus. Breng het gerecht eventueel extra op 
smaak met gemalen peper, chili (vlokken of 
poeder) voor extra pit.



Italiaans gekruid 
kipgehakt f

PijnboompittenRozijnen

KnoflookteenRode ui

OrzoBroccoli f

Geraspte pecorino f

Pecorino is een harde Italiaanse schapenkaas. De naam van de kaas komt dan ook van het 
Italiaanse woord voor schaap: pecora. De kaas wordt tijdens de bereiding regelmatig gezouten 
met een uitgesproken zilte smaak als resultaat. De rozijnen in dit gerecht zijn een mooi 
voorbeeld van de Arabische invloeden in de Siciliaanse keuken en de zoete smaak ervan past 
goed bij de zoute kaas.

Supersimpel Family

Eet binnen 5 dagen

- b

%

Siciliaanse orzo met kipgehakt en rozijnen 
Met broccoli, pecorino en pijnboompitten

Quick & EasyrTotaal: 25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st) ½ 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Orzo (g) 1) 70 140 210 280 350 420
Rozijnen (g) 19) 22) 25) 8 15 22 30 37 45
Pijnboompitten (g) 
19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Italiaans gekruid 
kipgehakt (g) f

100 200 300 400 500 600

Geraspte pecorino (g) 
7) f

15 25 35 50 60 75

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 500    1000 1500 2000 2500 3000
Olijfolie (el)  1/2 1    1    11/2 11/2 11/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2897 / 693 438 / 105
Vet totaal (g) 28 4
 Waarvan verzadigd (g) 7,2 1,1
Koolhydraten (g) 66 10
 Waarvan suikers (g) 11,7 1,8
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 40 6
Zout (g) 3,1 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de Siciliaanse orzo met kipgehakt en rozijnen.

SMAAKMAKERS SNIJDEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel 

voor de broccoli en de orzo. Snipper de rode ui 
en pers of snijd de knoflook fijn.

BROCCOLI SNIJDEN
Snijd de bloem van de broccoli in roosjes 

en de steel in blokjes.

 KOKEN
 Kook de broccoli samen met de orzo, 
afgedekt, 8 minuten in de pan met dekselt. 
Voeg halverwege de rozijnen toe. Giet daarna 
af en laat zonder deksel uitstomen.

tTIP: Je gebruikt niet alle orzo in dit gerecht, 
de overige orzo kun je bijvoorbeeld meekoken 
in een soep als lunch.

KIPGEHAKT BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een wok 
of hapjespan en fruit de rode ui, knoflook en 
pijnboompitten 2 minuten op laag vuur. Voeg 
het kipgehakt toe en bak in 4 – 5 minuten los 
op middelhoog vuur.

MENGEN
 Voeg de broccoli, orzo en het grootste 
deel van de pecorino toe aan de wok of 
hapjespan, verhit 2 – 3 minuten op hoog vuur 
en breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
garneer met de overige pecorino.



Geraspte belegen 
kaas f

Portobello fCourgette f

Gedroogde rozemarijnVastkokende 
aardappelen

Rode uiGedroogde tijm

Mayonaise fVrije-uitloopei f

Hamburgerbol

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 als burger. Smaken 
als rozemarijn en tijm passen goed bij de nootachtige, aardse smaak van de portobello.Gemakkelijk Family

Eet binnen 5 dagen

* b

%

PORTOBELLO-BURGER MET SPIEGELEI 
Met gebakken aardappelen en geroosterde courgette

VeggieVTotaal: 45-50 min.0



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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BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Vastkokende 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Gedroogde rozemarijn 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Portobello (st) f 1 2 3 4 5 6
Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Hamburgerbol (st) 
1) 7) 11) 13) 17) 20) 22) 1 2 3 4 5 6

Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Mayonaise (el) 
3) 10) 19) 22) f

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 4159 / 994 541 / 129 
Vet totaal (g) 52 7
 Waarvan verzadigd (g) 16,5 2,1
Koolhydraten (g) 93 12
 Waarvan suikers (g) 19,2 2,5
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 33 4
Zout (g) 1,5 0,2

ALLERGENEN

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.

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de portobello-burger met gebakken ei.

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.

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 
mogelijk uit over de bakplaat. Hoe minder ze 
overlappen, hoe bruiner ze worden.



Spinazie fHalloumi f

Aardpeer fKruimige aardappelen

Zongedroogde  
tomaten f

Verse tijm f

Aardpeer doet vanwege zijn zoete, nootachtige smaak wel wat denken aan artisjok. Niet 
voor niets wordt hij ook wel Jeruzalem-artisjok genoemd. Aardpeer smaakt goed met kaas, 
bijvoorbeeld komijnekaas of in dit geval halloumi. Deze stevige, Cypriotische kaas kun je door 
zijn structuur goed grillen - hij smelt namelijk niet, maar krijgt een lekker bruin korstje.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g

§

HALLOUMI MET AARDPEER-SPINAZIESTAMPPOT 
Met zongedroogde tomaten

VeggieVTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kruimige aardappelen 
(g) 250    500    750    1000    1250    1500    

Aardpeer (g) f 100    200    300    400    500    600    
Verse tijm (g) 23) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Zongedroogde tomaten 
(g) f

35    60    90    120    150    180    

Halloumi (g) 7) f 100    200    300    400    500    600    
Spinazie (g)  f 100    200    300    400    500    600    

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mosterd (tl) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 4046 / 967 657 / 157 
Vet totaal (g) 57 9
 Waarvan verzadigd (g) 27,5 4,5
Koolhydraten (g) 73 12
 Waarvan suikers (g) 6,8 1,1
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 35 6
Zout (g) 4,1 0,7

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan, koekenpan en aardappelstamper. 
Laten we beginnen met het koken van de halloumi met aardpeer-spinaziestamppot.

KOKEN
Schil de aardappelen en de aardperen 

en snijd in even grote, grove stukken. Zorg dat 
de aardperen ruim onder water staan in een 
pan met deksel, breng afgedekt aan de kook 
en laat in 15 - 20 minuten zachtjes gaar koken. 
Voeg na 5 minuten de aardappelen toe en 
kook mee. Giet daarna af, bewaar een beetje 
kookvocht en laat zonder deksel uitstomen.

SNIJDEN
Ris ondertussen de tijmblaadjes van de 

takjes. Snijd de zongedroogde tomaten in 
kleine stukjes. Snijd de halloumi in plakken 
van 1/2 cm dik en snijd de spinazie klein.

 BAKKEN
 Verhit een 1/2 el van de roomboter 
per persoon in een wok of hapjespan op 
middelhoog vuur en bak de tijm met het 
grootste deel van de spinazie 3 – 4 minuten. 
Voeg de stukjes zongedroogde tomaten toe, 
bak nog 1 minuut en breng op smaak met 
peper en zout. Houd afgedekt warm.

HALLOUMI BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
halloumi 2 – 3 minuten per kant t.

tTIP: Zorg ervoor dat de halloumi 
tegelijkertijd met de stamppot klaar is. Als de 
kaas te lang blijft staan, wordt hij taai.

STAMPPOT MAKEN
 Stamp de aardappelen en aardpeer tot 
een grove puree. Voeg de overige roomboter 
en een scheutje kookvocht toe om het smeuïg 
te maken. Roer de mosterd door de puree 
en breng op smaak met peper en zout. Proef 
en breng eventueel verder op smaak. Voeg 
de gebakken spinazie toe, roer door en 
voeg als laatst de rauwe spinazie toe aan de 
stamppot tt.

ttTIP: Zit er nog wat olie bij de 
zongedroogde tomaten? Meng deze dan door 
de puree!

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
serveer met de halloumi.



Veldsla f

Verse munt fFeta f

WalnotenSjalot

Gekookte rode biet fRisottorijst

Boordevol vitaminen en mineralen, een prachtige kleur én een bijzondere smaak. We hebben 
het natuurlijk over bietjes. De zoete, aardse smaak van deze groente gaat perfect samen met 
het zoute en zure van de feta. De munt brengt de frisheid die het gerecht nodig heeft en de 
geroosterde walnoten zorgen voor een lekkere bite.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

* g

%

Bietenrisotto met feta en munt 
Met veldsla en walnoten

VeggieVTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) 1    2    3    4    5    6    
Walnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Risottorijst (g) 75    150    225    300    375    450    
Gekookte rode biet 
(g) f

150    300    450    600    750    900    

Feta (g) 7) f 50    100    150    200    250    300    
Verse munt (g)  23) f 21/2   5    71/2   10  121/2    15    
Veldsla (g) 23) f 20    40    60    80    100    120    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2828 / 676 437 / 104
Vet totaal (g) 32 5
 Waarvan verzadigd (g) 15,7 2,4
Koolhydraten (g) 73 11
 Waarvan suikers (g) 11,9 1,8
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 19 3
Zout (g) 4,4 0,7

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Bak de 
sjalot dan in 1/2 el roomboter per persoon en/
of gebruik dan de helft van de feta.

BENODIGDHEDEN
Kook of hapjespan en grove rasp.
Laten we beginnen met het koken van de bietenrisotto met feta en munt.

WALNOTEN ROOSTEREN
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot en 

hak de walnoten grof. Verhit een hapjespan 
op hoog vuur en rooster de walnoten, zonder 
olie, tot ze beginnen te kleuren. Haal uit de 
pan en bewaar apart.

RISOTTO MAKEN
Verhit de roomboter in dezelfde pan en 

fruit de sjalot 1 – 2 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de risottorijst toe en bak al 
roerend 1 minuut. Voeg 1/3 van de bouillon toe 
en laat de rijstkorrels de bouillon langzaam 
opnemen. Roer regelmatig door.

 RISOTTO AFMAKEN
 Voeg zodra de bouillon door de 
risottokorrels is opgenomen weer 1/3 van 
de bouillon toe en herhaal dit met de rest 
van de bouillon. De risotto is gaar zodra de 
korrel van buiten zacht is en nog een lichte 
bite heeft vanbinnen. Dit duurt ongeveer 
20 – 25 minuten. Voeg eventueel extra water 
toe om de rijstkorrel nog verder te garen. 

BIET TOEVOEGEN
 Rasp ondertussen de gekookte biet met 
een grove raspt en kook de laatste 5 minuten 
mee met de risotto. Verkruimel de feta en 
snijd de munt in fijne reepjes.

tTIP: Liever geen rode handen? Doe dan 
boterhamzakjes om je handen tijdens het 
raspen.

FETA MENGEN
 Meng de helft van de feta door de risotto, 
roer door tot de feta gesmolten is en breng op 
smaak met peper en zout.

ttTIP: Door de warmte van de risotto slinkt 
de sla. Wil je liever een bite houden? Verdeel 
de veldsla dan rondom de risotto en meng pas 
tijdens het eten. Je kunt de sla eventueel ook 
extra op smaak brengen met een beetje extra 
vierge olijfolie, peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de veldsla over de borden, 
schep de risotto erop tten garneer met de 
walnoten en de overige feta. Bestrooi met 
de munt en besprenkel eventueel met extra 
vierge olijfolie naar smaak.



Babyspinazie f

Appel-zwartepeper  
varkensworst f

Hazelnoten

Meiraap fKruimige aardappelen

Champignons fSjalot

De meiraap, knolraap of meiknol heeft een mooie paarse kleur en komt qua smaak in de buurt 
van radijs, fris en licht pittig. Een smaak die hier goed bij past is de friszoete smaak van appel, 
die samen met zwarte peper verwerkt zit in de varkensworst van Brandt en Levie. Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Meiraappuree met varkensworst 
Met babyspinazie, champignons en hazelnoten

GlutenvrijgTotaal: 30-35 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kruimige aardappelen 
(g) 200 400 600 800 1000 1200

Meiraap (g) f 100 200 300 400 500 600
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Champignons (g) f 125 250 375 500 625 750
Hazelnoten (g) 
8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30

Appel-zwartepeper 
varkensworst (100 g) f

1 2 3 4 5 6

Babyspinazie (g) f 50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 2 4 6 8 10 12
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie (el) 1 11/2 2 21/2 3 31/2
Wittewijnazijn (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Runderbouillonblokje 
(st)  1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4

Melk scheutje
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3600 / 861 537 / 128 
Vet totaal (g) 63 9
 Waarvan verzadigd (g) 29,0 4,3
Koolhydraten (g) 47 7
 Waarvan suikers (g) 8,7 1,3
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 23 3
Zout (g) 2,6 0,4

ALLERGENEN

8) Noten 
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sesam 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan 2x, saladekom, rasp, dunschiller, aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de meiraappuree met varkensworst.

VOORBEREIDEN
Schil de aardappelen en de meiraapjes 

en snijd beide in grove stukken. Zorg dat 
de aardappelen en meiraapjes net onder 
water staan in een pan met deksel, breng 
afgedekt aan de kook en laat 15 – 18 minuten 
zachtjes koken. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.

SNIJDEN
Snipper de sjalot. Halveer de 

champignons en snijd de eventuele 
grotere champignons in kwarten. Hak de 
hazelnoten grof.

 VARKENSWORST BAKKEN
 Verhit ondertussen 1/2 eetlepel roomboter 
per persoon in een koekenpan met deksel op 
middelhoog vuur en bak de varkensworst in 
3 – 4 minuten rondom bruin. Dek vervolgens 
de pan af en bak 8 – 10 minuten op laag vuur. 
Keer regelmatig om.

GROENTEN BAKKEN
 Verhit ondertussen een andere 
koekenpan op middelhoog vuur en bak 
de hazelnoten, zonder olie, goudbruin. 
Haal uit de pan en bewaar apart. Verhit de 
olijfolie in dezelfde koekenpan en fruit de 
sjalot 2 – 3 minuten op middelmatig vuur. 
Voeg de champignons erbij en roerbak nog 
5 – 7 minuten. Breng op smaak met peper 
en zout.

OP SMAAK MAKEN
 Meng ondertussen in een saladekom de 
babyspinazie met de extra vierge olijfolie 
en 1/4 tl wittewijnazijn per persoon. Breng 
op smaak met peper en zout. Stamp de 
aardappelen en meiraapjes tot een grove 
puree, meng met 11/2 el roomboter per persoon 
en een scheutje melk om het geheel smeuïg te 
maken. Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Haal de varkensworst uit de koekenpan 
en schenk 50 ml water per persoon en 
1/8 bouillonblokje per persoon in de pan. Verhit 
kort tot een jus en voeg eventueel meer water 
toe als je meer jus wilt. Verdeel de puree 
over de borden, leg de varkensworstjes 
ernaast en schenk de jus over de puree. Schep 
de babyspinazie ernaast en de gebakken 
champignons op de spinazie. Garneer het 
hele gerecht met de hazelnoten.



Platbrood is een snelle en makkelijke pizzabodem. Je belegt deze platbroodpizza's met 
ingrediënten die van zichzelf veel smaak hebben, zoals groene pesto. De buffelmozzarella is 
heerlijk romig. Scheur de mozzarella klein zodat je het goed over de pizza kunt verdelen en 
optimaal kunt genieten van deze lekkere kaas. 

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v
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Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Rucola fBuffelmozzarella f

Champignons fSjalot

Groene pesto fLibanees platbrood 

Platbroodpizza met groene pesto 
Met buffelmozzarella, champignons en rucola



BEGIN 
GOED

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 PIZZA'S BAKKEN
• Breng de pizza's op smaak met peper en zout en bak de 

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

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

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

de rucola.

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

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Champignons (g) f 125    250    375    500    625    750    
Libanees platbrood (st) 1) 2    4    6    8    10    12    
Groene pesto (g) 7) 8) f 50    75    100    125    150    175    
Buffelmozzarella (g) 7) f 60    125    190    250    375    500    
Rucola (g) 23) f 20    40    60    80    100    120    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie (el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3318 / 793 806 / 193
Vetten (g) 45 11
 Waarvan verzadigd (g) 12,9 3,1
Koolhydraten (g) 70 17
 Waarvan suikers (g) 2,2 0,5
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 23 6
Zout (g) 1,7 0,4

ALLERGENEN

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

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

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

in kwarten. 

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

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

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

• Verdeel de champignons erover en scheur de 
buffelmozzarella klein boven de platbroden. 



Rigatoni lijkt op penne, maar is wat groter. Door de geribbelde structuur van deze buisvormige 
pasta kan de saus zich goed hechten voor extra veel smaak! Dit gerecht staat lekker snel op 
tafel en je bespaart ook nog eens op afwas: je kookt de broccoli namelijk in dezelfde pan als 
de pasta.

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

- 
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Quick & Easy rTotaal: 20 min.4

Crème fraîche f

Spekblokjes fBladpeterselie f

RigatoniBroccoli f

KnoflookteenUi

Geraspte belegen  
kaas f

RIGATONI MET BROCCOLI EN SPEKJES 
Met crème fraîche en belegen kaas



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 SPEKJES BAKKEN
• Verhit een wok of hapjespan op hoog vuur en bak de 

spekblokjes 3 – 4 minuten.
• Voeg de ui en knoflook toe en bak nog 3 – 4 minuten.
•  Haal de pan van het vuur en roer de crème fraîche en de 

helft van de peterselie door de spekjes.
• Breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN
• Verdeel de rigatoni en broccoli met saus over de borden.
• Garneer met de geraspte belegen kaas en de 

overige peterselie. 

tTIP: Bewaar wat van het kookvocht en voeg eventueel 
samen met de crème fraîche toe voor een iets dunnere saus.

1 RIGATONI EN BROCCOLI KOKEN
• Kook ruim water in een pan met deksel voor de rigatoni en 

de broccoli.
• Snijd de bloem van de broccoli in roosjes en de steel 

in blokjes.
• Kook de rigatoni, afgedekt, in 13 – 15 minuten beetgaar. 

Kook de laatste 5 minuten de broccoli mee.
• Giet af en laat zonder deksel uitstomen t.

2 SNIJDEN
• Snipper de ui.
• Pers of snijd de knoflook fijn.
• Snijd de verse bladpeterselie fijn. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Broccoli (g) f 250 500 750 1000 1250 1500
Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bladpeterselie (g) 23) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Spekblokjes (g) f 50 100 150 200 250 300
Crème fraîche (bakje) 7) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Geraspte belegen kaas (g) 7) f 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3669 / 877 698 / 165 
Vetten (g) 47 9
 Waarvan verzadigd (g) 25,4 4,8
Koolhydraten (g) 73 14
 Waarvan suikers (g) 8,4 1,6
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 34 6
Zout (g) 2,2 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de rigatoni met broccoli en spekjes.



55 min

Eet binnen 3 dagen

=
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+ Veel handelingen

Varkenshaas is een bijzonder mals stukje vlees van het varken en combineert perfect met de zoet-
pittige saus die je erbij maakt. Zowel de saus als de groenten kom je vaak tegen in de Aziatische 
keuken. Bimi is een klein neefje van de broccoli en past goed bij de frisse, iets scherpe paksoi.

VARKENSHAAS MET AZIATISCHE ZOET-PITTGE SAUS 
MET PITTEN-KRUIDENRIJST EN KNAPPERIGE BIMI EN PAKSOI

Sojasaus

PerssinaasappelVerse gember

Rode peper fVarkenshaas f

Paksoi fKnoflookteen

Bimi fZilvervliesrijst

PittenmixSesamzaad

Verse koriander f

Bosui f

Vissaus

Verse munt f

Limoen

Steranijs



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 
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VARKENSHAAS BAKKEN
 Wrijf ondertussen de varkenshaas in 
met peper en zout. Verhit de roomboter in  
dezelfde koekenpan  op middelhoog vuur 
en bak de varkenshaas in 3 – 4 minuten 
rondom bruin. Leg de varkenshaas in een 
ovenschaal, schenk het bakvet eroverheen en 
bak 7 – 9 minuten in de oven, of tot hij gaar 
is tt. 

ttTIP: Varkenshaas kun je rosé eten en 
mag dus nog roze zijn vanbinnen.

BAKKEN EN SNIJDEN
  Verhit ondertussen de olijfolie in dezelfde 
hapjespan met deksel op middelmatig vuur. 
Voeg de bimi, de vissaus en 25 ml water per 
persoon toe. Bak 6 – 12 minutenttt. 
Haal halverwege de deksel van de pan, voeg 
de paksoi toe en bak, onafgedekt, mee. Snijd 
ondertussen de koriander grof, de munt in 
reepjes, de bosui in fijne ringen en de limoen 
in parten.

tTIP: Voeg  extra sinaasappelsap of bouillon 
toe wanneer de saus te dik wordt. Haal vlak 
voor serveren de steranijs uit de pan.

SERVEREN
 Snijd de varkenshaas in plakken. Meng 
de zilvervliesrijst met de pittenmix, de verse 
kruiden, peper en zout. Verdeel de rijst over 
de borden en garneer met de bosui. Schep de 
bimi en paksoi ernaast en bestrooi met het 
sesamzaad. Serveer met de varkenshaas en 
garneer met de limoenparten. Schenk een 
beetje saus over de varkenshaas en serveer 
de rest aan tafel.

tttTIP: Houd je niet van knapperige 
groente? Je kunt de deksel ook langer op de 
pan laten, dan wordt de bimi zachter.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden en 

haal de varkenshaas uit de koelkast. Kook 
100 ml water per persoon. Verwijder de 
zaadlijsten van de rode peper en snijd fijn en  
pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder de 
steelaanzet van de paksoi en snijd de paksoi 
in repen. Rasp de gember fijn en pers de 
sinaasappel uit. 

SAUS MAKEN
Voeg de gember, rode peper, knoflook, 

sojasaus, steranijs, bruine suiker en 
25 ml sinaasappelsap per persoon toe aan 
een steelpan. Verwarm 1 – 2 minuten op 
middellaag vuur tot de suiker gesmolten is. 
Voeg het kokende water toe, verkruimel er 
1/8 bouillonblokje per persoon boven, verhoog 
het vuur en laat in  10 – 12 minuten tot de helft 
inkoken. Houd op zeer laag vuur warm t.

ZAADJES ROOSTEREN
 Verhit een hapjespan met deksel (de 
deksel gebruik je in stap 5) en een koekenpan 
op hoog vuur en rooster de sesamzaadjes 
en de zonnebloem-pompoenpittenmix elk 
in een pan tot ze goudbruin worden. Haal 
uit de pan en bewaar apart. Breng 250 ml 
water aan de kook in een pan met deksel 
voor de zilvervliesrijst en kook de rijst in 
12 – 15 minuten gaar. Giet af indien nodig en 
laat, afgedekt, uitstomen. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Varkenshaas (140 g) f 1    2    3    4    5    6    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Paksoi (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse gember (cm) 1    2    3    4    5    6    
Perssinaasappel (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sojasaus (ml) 1) 6) 10    20    30    40    50    60    
Steranijs (st) 1    1    1    1    1    1    
Sesamzaad 
(g) 11) 19) 22) 5    10    15    20    25    30    

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

Zilvervliesrijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Bimi (g) f 80    160    240    320    400    480    
Vissaus (g) 4) 10    20    30    40    50    60    
Verse koriander 
(g) 23) f

5 10 15 20 25 30

Verse munt 
(blaadjes) 23) f

6 12 18 24 30 36

Bosui (st) f 1    2    3    4    5    6    
Limoen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Zelf toevoegen
Bruine suiker (el) 1    2    3    4    5    6    
Groentebouillonblokje 
(st)

 1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4

Roomboter(el) 1    2    3    4    5    6    
Olijfolie (el) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3715 / 888 656 / 157 
Vetten (g) 39 7
 Waarvan verzadigd (g) 13,0 2,3
Koolhydraten (g) 85 15
 Waarvan suikers (g) 15,9 2,8
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 46 8
Zout (g) 4,8 0,9

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 6) Soja 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij  

BENODIGDHEDEN
Rasp, steelpan, hapjespan met deksel, koekenpan, pan met deksel en ovenschaal. 
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaas met Aziatische zoetpittge saus.



40 min Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen
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+ Veel handelingen

Heerlijk romig is dit gerecht met vis die je pocheert in een saus van room en witte wijn. In de 
vismelange vind je zalm, koolvis en kabeljauw. De verschillende structuur en smaak van deze 
vissoorten maakt van elke hap een verrassing. Je kunt dit gerecht natuurlijk ook zonder wijn 
bereiden, lees dan eerst de tip op de achterkant.

LUXE VISPOTJE MET ROOM EN WITTE WIJN 
MET VENKEL EN GEBAKKEN DRIELING AARDAPPELTJES

Espiga Branco

Prei fPeen f

KnoflookteenDrieling aardappelen

Venkel fSjalot

Citroen 

Verse kervel fMelange van zalm, 
kabeljauw en koolvis  

f

Slagroom f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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GROENTEN KOKEN
 Blus de groenten af met de witte 
wijn, breng aan de kook en laat ongeveer 
4 minuten kort koken tot de alcohol vervlogen 
is t. Schenk 125 ml water per persoon 
en de slagroom erbij, verkruimel het 
visbouillonblokje erboven en laat 10 minuten 
zachtjes koken. Kook eventueel iets verder in 
wanneer je de stoof nog te dun vindt.

tTIP: Houd je niet zo van de wijnsmaak 
in een gerecht. Laat de wijn dan iets 
langer koken. 

VISPANNETJE AFMAKEN
  Snijd ondertussen de kervel fijn en snijd 
de citroen in parten. Voeg, vlak voor serveren, 
de vismelange toe aan de pan en breng 
eventueel nog verder op smaak met peper 
en zout. Let op, de visblokjes zijn klein en 
daardoor heel snel gaar. Dus schep ze echt pas 
in de pan wanneer je aan tafel gaat.

tTIP: De witte wijn kun je ook vervangen 
door visbouillon, bijvoorbeeld wanneer je dit 
gerecht met kinderen eet. Je kunt de wijn en 
visbouillon 1 op 1 vervangen.

SERVEREN
 Schep de aardappeltjes in het 
vispannetje of serveer apart. Garneer het 
vispannetjes met de kervel en het eventuele 
venkelloof. Knijp de citroenpartjes er naar 
smaak overheen.

AARDAPPELTJES BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Maak de drieling aardappelen schoon en 
halveer ze. Verdeel de aardappeltjes over een 
bakplaat met bakpapier, meng met de olijfolie 
en breng op smaak met peper en zout. Bak 
de aardappeltjes 30 – 35 minuten in de oven. 
Schep halverwege om.

GROENTEN SNIJDEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd 

fijn. Snipper de sjalot. Halveer de venkel, 
snijd in kwarten en verwijder de harde kern. 
Snijd de venkel in kleine blokjes. Snijd het 
eventuele venkelloof fijn en houd apart. Schil 
de peen met een dunschiller en snijd de peen 
in kleine blokjes. Snijd de prei in de lengte in 
vieren en snijd fijn.

 GROENTEN BAKKEN
 Verhit de roomboter in een soeppan 
op middelmatig vuur. Bak de sjalot en de 
knoflook 2 – 3 minuten. Voeg de venkel, de 
prei en de peen toe en roerbak 6 – 8 minuten. 
Breng op smaak met peper en zout. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Drieling aardappelen(g) 250    500    750    1000    1250    1500    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Venkel (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peen (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Prei (st) f  1/3  2/3 1    1 1/3 12/3 2    
Espiga Branco (ml) 
12) 17) 21) 150    300    450    600    750    900    

Slagroom (ml) 7) 100    200    300    400    500    600    
Melange van zalm, 
kabeljauw en koolvis(g) 
4) f

130    260    390    520    650    780    

Verse kervel (g) 23) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Citroen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Roomboter (el) 1    2    3    4    5    6    
Visbouillonblokje (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4922 / 1177 429 / 103 
Vetten (g) 67 6
 Waarvan verzadigd (g) 34,4 3,0
Koolhydraten (g) 68 6
 Waarvan suikers (g) 19,7 1,2
Vezels (g) 14 1
Eiwit (g) 36 3
Zout (g) 1,6 0,3

ALLERGENEN

4) Vis 7) Melk/lactose 12) Sulfiet)
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 21) Melk/lactose 
23) Selderij 

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, dunschiller en grote pan. 
Laten we beginnen met het koken van het luxe vispotje met room en witte wijn.



ONTBIJT 1- 

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

  #HelloFresh 
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GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

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

1x

VOLKOREN RICOTTAPANNENKOEKJES  
Met frambozen

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Frambozen (g) f 125 250

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4

Volkoren pannenkoekenmix (g) 1) 27) 100 200

Ricotta (g) 7) f 160 320

Zelf toevoegen

Suiker (el) 4 8

Melk (ml) 100 200

Roomboter (el) 1 2

 fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
2x kom, garde en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2077 / 497 644 / 154 
Vetten (g) 20 6
 Waarvan verzadigd (g) 10,1 3,1
Koolhydraten (g) 58 18
 Waarvan suikers (g) 29,1 9,1
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 23 7
Zout (g) 1,3 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose  
Kan sporen bevatten van: 27) Lupine 

1Meng de frambozen in een kom met 1/2 tl suiker per persoon. Plet ongeveer de helft 
van de frambozen met een vork.

2 Klop in een andere kom de eieren en de overige suiker los met een garde. Roer er 
de helft van de melk en de volkoren pannenkoekenmix door. Meng er vervolgens 

de overige melk en de ricotta door.

3 Verhit de roomboter in een koekenpan op middelhoog vuur. Bak zodra de pan 
goed heet is 3 kleine pannenkoekjes per persoon.

4 Verdeel de ricottapannenkoekjes over de borden en verdeel er het 
frambozenmengsel over.

 VOLKOREN RICOTTA-
PANNENKOEKJES  
Met frambozen   
 
 
BULGAARSE 
YOGHURT   
Met peer en pistachenoten  
 
 
SPELTWAFELS MET 
AVOCADO  
Met tomaat en oude kaas  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

SPELTWAFELS MET AVOCADO  
Met tomaat en oude kaas

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Peer (st) 1 2

Gedroogde abrikozenstukjes (g) 19) 22) 50 100

Bulgaarse yoghurt (ml) 7) f 800 1000

Pistachenoten (g) 8) 19) 22) 25) 20 40

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1588 / 380 426 / 102
Vetten (g) 17 5
 Waarvan verzadigd (g) 8,3 2,2
Koolhydraten (g) 38 10
 Waarvan suikers (g) 32,3 8,7
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 14 4
Zout (g) 0,3 0,1

ALLERGENEN

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

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Avocado (st) 1 2

Speltwafels (st) 1) 20) 25) 6 12

Pruimtomaat (st) f 2 4

Oude kaas (g) 7) f 50 100
Zelf toevoegen

Peper Naar smaak

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1485 / 355 681 / 163
Vetten (g) 24 11
 Waarvan verzadigd (g) 18,5 8,5
Koolhydraten (g) 33 15
 Waarvan suikers (g) 3,5 1,6
Vezels (g) 6 3
Eiwit (g) 11 5
Zout (g) 0,6 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose  
Kan sporen bevatten van: 20) Soja 25) Sesam 

1 Schil de peer, verwijder het klokhuis 
en snijd de peer in blokjes. Snijd de 

gedroogde abrikozenstukjes klein. 

2 Verdeel de Bulgaarse yoghurt over de 
ontbijtkommen. Garneer met de blokjes 

peer en de gedroogde abrikozen. Bestrooi 
met de pistachenoten. 

BULGAARSE YOGHURT   
Met peer en pistachenoten 

1 Snijd de avocado doormidden, verwijder 
de pit en lepel het vruchtvlees uit 

de schil. 

2 Verdeel de avocado over de 
speltwafels. Snijd de pruimtomaat 

in plakken en verdeel de plakken over 
de avocado.

3 Garneer de wafels met de oude kaas. 
Bestrooi naar smaak met peper.



Gebakken zalmfilet met dillemayonaise Burger met pittige groene peper en 
piccalilly

Peruaanse aardappelsoep met feta

Stamppot van pastinaak en bataat

 Lahmacun met lamsgehakt 
en yoghurtsaus

 Pita's met falafel en labnedip  Kipshoarma met tabouleh  Pollo tonnato met zuurdesembrood   Steak frites met dragonmayonaise

Indonesische roerbak met kerrie-ei

HET MENU VAN VOLGENDE WEEK 
Week 06 - 02 t/m 06 februari

Orzo met knoflookgarnalen en 
cherrytomaten

Risotto van orzo en paddenstoelen Gepofte aubergine met kipdrumsticks

JOUW MENU

Bekijk in je online account 
welke recepten er in jouw 

volgende box zitten.

LIEVER ZELF KIEZEN?

1. Selecteer in je account de 
week en box waarvan je de 
recepten wilt kiezen.

2. Klik op 'Wijzig menu'.

3. Selecteer de recepten naar 
keuze en vergeet niet op te 
slaan!
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NOG MEER GENIETEN MET HELLOFRESH 
Een goed ontbijt of een box vol vers fruit

Wie zegt dat groenten niet aantrekkelijk kunnen zijn? 
Valentijnsdag staat voor de deur, verwen je geliefde(n) 
met verleidelijke groentegerechten. Wat dacht je van 
gepofte aubergine met kipdrumsticks...

MENSEN MAKEN GRAPJES 
OVER MIJN FIGUUR,  
MAAR MIJN RONDINGEN 
ZIJN PERFECT

Croissant met een gekookt eitje Smoothiebowl met ananas en spinazie

Of kies voor de FRUITBOXBegin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Log online in en klik onderaan het weekmenu op 
de Fruitbox om te zien wat er die week in zit.

Meergranenbeschuit met kaas, achterham 
en radijs


