
Wortel  

Rozijnen  Parelcouscous  

Rode cherrytomaten  

Verse bladpeterselie  Ui  

Kabeljauwfilet

Voorraadkast items

 FAMILY  45 min. • Eet binnen 3 dagen

FAMILY

Groentebouillon, olijfolie, roomboter, peper 
en zout

Kabeljauwfilet met kruidensaus en friszoete parelcouscous 
met wortel, cherrytomaten en rozijnen



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, ovenschaal, 
koekenpan, aluminiumfolie

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Wortel* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode cherrytomaten* 
(g)

125 250 375 500 625 750

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Verse bladpeterselie* 
(g)

2½ 5 7½ 10 12½ 15

Parelcouscous (g) 1) 65 130 195 260 325 390

Rozijnen (g) 19) 22) 
25)

15 30 40 60 70 90

Kabeljauwfilet* (st) 4) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Roomboter (el) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2519 /602 390 /93
Vetten (g) 19 3
 Waarvan verzadigd (g) 7,2 1,1
Koolhydraten (g) 71 11
 Waarvan suikers (g) 24,9 3,9
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 32 5
Zout (g) 2,2 0,3

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 4) Vis  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sesamzaad

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden en bereid de 
bouillon. Snijd de wortel in de lengte doormidden 
en snijd vervolgens in zeer dunne halve plakken.

2. Groenten in de oven
Leg de wortel in een ovenschaal en besprenkel met 
de helft van de olijfolie. Meng goed zodat alle wortel 
bedekt is met een laagje olijfolie en breng op smaak 
met peper en zout. Rooster 10 minuten in de oven. 
Voeg hierna de rode cherrytomaten toe aan de 
wortel in de ovenschaal, schep om en rooster nog 
15 minuten in de oven. Snipper ondertussen de ui 
en snijd de peterselie fijn.

3. Parelcouscous koken
Verhit de overige olijfolie in een pan met deksel. 
Fruit de ui 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg 
per persoon 65 gram parelcouscous toe en bak al 
roerend 1 minuut. Voeg de bouillon en de rozijnen 
toe, zet het vuur laag en kook de parelcouscous, 
afgedekt, in 12 minuten droog. Roer daarna de 
korrels los en laat zonder deksel uitstomen. Meng 
er vervolgens ⅓ van de peterselie door en breng op 
smaak met peper en zout.

4. Kabeljauw bakken
Smelt ondertussen 1/2 el roomboter per persoon 
in een koekenpan op middelhoog vuur en bak 
de kabeljauw 1 – 2 minuten per kant. Breng op 
smaak met peper en zout. Haal de kabeljauw uit de 
pan en houd warm in aluminiumfolie. Bewaar de 
koekenpan met bakvet.

5. Saus maken
Verhit de overige roomboter in de koekenpan met 
bakvet en voeg 1/3 van de peterselie toe. Breng op 
smaak met peper en zout en roer goed door.

6. Serveren
Meng de cherrytomaten en wortel door de 
parelcouscous. Verdeel de parelcouscous over de 
borden en garneer met de overige peterselie. Leg 
de kabeljauw erop en schenk de saus erover.

Eet smakelijk!

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

Groene peper  Komkommer  

Aardappelpartjes  

Tomaat  Gedroogde tijm  

Piccalilly

Half-om-halfhamburger  Radicchio en romaine  

Voorraadkast items

 NICOLETTE’S FAVORIET   FAMILY  45 min. • Eet binnen 5 dagen

FAMILY

Olijfolie, Honing, Mosterd, Extra vierge 
olijfolie, Roomboter, Peper en zout

Burger met pittige groene peper en piccalilly 
met aardappelpartjes en salade



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Koekenpan, saladekom, bakplaat met bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Witte ciabatta (st) 1) 
6) 7) 17) 22) 25) 27)

1 2 3 4 5 6

Aardappelpartjes* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6

Tomaat* (st) 1 2 3 4 5 6

Komkommer* (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Groene peper* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Radicchio en 
romaine* (g)

50 100 150 200 250 300

Half-om-
halfhamburger* (st)

1 2 3 4 5 6

Piccalilly* (g) 1) 6) 10) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Honing (tl) 1 2 3 4 5 6

Mosterd (tl) 2 4 6 8 10 12

Extra vierge olijfolie 
(tl)

2 4 6 8 10 12

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3745 /895 528 /126
Vetten (g) 47 7
 Waarvan verzadigd (g) 15,3 2,2
Koolhydraten (g) 75 11
 Waarvan suikers (g) 11 1,6
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 38 5
Zout (g) 1,7 0,2

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 6) Soja 7) Melk/Lactose 
10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 
25) Sesamzaad 27) Lupine

1. Aardappelen bereiden
Verwarm de oven voor op 220 graden. Verdeel 
de partjes over een ovenrooster met bakpapier 
en meng met de gedroogde tijm en de olijfolie. 
Breng op smaak met peper en zout en bak de 
aardappelpartjes 25 – 35 minuten in de oven, of 
tot ze gaar en krokant zijn. Schep halverwege om. 
Leg de ciabatta de laatste 5 – 7 minuten naast de 
aardappelpartjes in de oven.

2. Snijden
Snijd ondertussen de tomaat en de komkommer 
in dunne plakken. Snijd de groene peper in 
dunne ringen.

3. Dressing maken
Maak in een saladekom een dressing van de honing, 
de mosterd en de extra vierge olijfolie en breng op 
smaak met peper en zout.

4. Burger bakken
Verhit de roomboter in een koekenpan en bak de 
burger, samen met de groene peper, 3 – 4 minuten 
per kant op middelhoog vuur. Verlaag het vuur 
en houd de burger warm in de pan. Meng de 
saladedressing met de gemengde sla, de tomaat 
en de komkommer.

5. Burger bouwen
Snijd de ciabatta doormidden en smeer de 
onderkant in met een beetje piccalilly. Beleg met 
een klein beetje salade en leg de burger erop. 
Bestrooi met de gebakken pepers en schenk het 
bakvet over de burger (zie TIP).

TIP: Eet je dit gerecht met kinderen? Serveer 
de groene peper dan apart, deze is vrij sterk 
van smaak.

6. Serveren
Verdeel de aardappelpartjes en overige salade over 
de borden. Serveer met het broodje hamburger en 
de rest van de piccalilly.

Eet smakelijk!

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

Crème fraîche  Flammkuchen  

Sperziebonen  

Franse brie  Appel  

Veldsla

Voorraadkast items

 VEGGIE  35 min. • Eet binnen 5 dagen

VEGGIE

Roomboter, extra vierge olijfolie, witte 
balsamicoazijn, peper en zout

Flammkuchen met brie en appel 
met sperziebonensalade



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, koekenpan, saladekom, bakplaat 
met bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) 1 2 3 4 5 6

Sperziebonen* (g) 100 200 300 400 500 600

Appel (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Franse brie* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

Flammkuchen* (st) 1) 1 2 3 4 5 6

Crème fraîche* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Veldsla* (g) 23) 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Extra vierge olijfolie 
(el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Witte balsamicoazijn 
(el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2939 /703 653 /156
Vetten (g) 38 9
 Waarvan verzadigd (g) 19,9 4,4
Koolhydraten (g) 65 14
 Waarvan suikers (g) 13,4 3,0
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 19 4
Zout (g) 1,6 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 220 graden. Breng 
ruim water aan de kook in een pan met deksel 
voor de sperziebonen. Snijd de ui in dunne 
halve ringen. Verwijder de steelaanzet van de 
sperziebonen en snijd de sperziebonen in 3 gelijke 
stukken. Snijd de appel in kwarten, verwijder het 
klokhuis en snijd de appel in dunne plakjes.

2. Ui en appel bakken
Verwarm 1/2 el roomboter per persoon in een 
koekenpan op middelhoog vuur. Bak de ui en appel 
10–12 minuten met een flinke snuf zout, tot de appel 
bruin en zacht is.

3. Brie snijden
Kook de sperziebonen 8 – 10 minuten in de pan 
met deksel. Giet daarna af, spoel met koud water 
en bewaar apart. Snijd ondertussen de brie in 
dunne plakken. 

4. Flammkuchen beleggen
Leg de flammkuchen op een bakplaat met 
bakpapier. Verdeel de crème fraîche over de 
flammkuchen. Beleg met de ui en appel en leg de 
plakken brie erop. Breng op smaak met peper en 
zout en bak 8 – 10 minuten in de oven.

TIP: Houd je van zoet? Besprenkel de flammkuchen 
dan met een beetje honing naar smaak.

5. Salade maken
Maak ondertussen in een saladekom een dressing 
van per persoon 1/2 el extra vierge olijfolie en 1/2 el 
witte balsamicoazijn. Breng op smaak met peper 
en zout. Meng de sperziebonen en veldsla met 
de dressing. 

6. Serveren
Snijd de flammkuchen in stukken en serveer met 
de salade.

Eet smakelijk!

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

Feta  Rode paprika  

Zoete aardappel  

Rode ui  Gedroogde tijm  

Gemengde slaPortobello  

Voorraadkast items

 BALANS    VEGGIE   35 min. • Eet binnen 5 dagen

BALANS

Olijfolie, zwarte balsamicoazijn, extra vierge 
olijfolie, peper en zout

Gevulde portobello met feta en lauwwarme salade 
met paprika, zoete aardappel en linzen



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, saladekom, bakplaat 
met bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Groene linzen (g) 20 40 60 80 100 120

Zoete aardappel (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Feta* (g) 7) 40 75 100 125 175 200

Portobello* (st) 1 2 3 4 5 6

Gemengde sla* (g) 40 60 90 120 150 180

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 2 2 4 4

Zwarte 
balsamicoazijn (tl)

1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie naar smaak

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2454 /587 424 /101
Vetten (g) 22 4
 Waarvan verzadigd (g) 6,7 1,2
Koolhydraten (g) 72 12
 Waarvan suikers (g) 21,7 3,8
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 18 3
Zout (g) 1,4 0,2

Allergenen:
7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: -

1. Linzen koken
Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng de 
groene linzen met 200 ml water per persoon en een 
snufje zout in een pan met deksel. Breng, afgedekt, 
aan de kook en laat 25 – 30 minuten op laag vuur 
koken. Giet daarna af. Voeg eventueel meer water 
toe wanneer de linzen te snel droog worden.

2. Zoete aardappel bereiden
Weeg ondertussen de zoete aardappel af, schil en 
snijd in blokjes van 1 cm (zie TIP). Verdeel de zoete 
aardappel over een helft van een bakplaat met 
bakpapier en bestrooi met de tijm, de helft van de 
olijfolie en breng op smaak met peper en zout. Bak 
de zoete aardappel 20 – 25 minuten in de oven, 
schep halverwege om.

TIP: Je ontvangt meer zoete aardappel dan je 
gebruikt. Ben je een grote eter of let jij niet op je 
calorie-inname? Gebruik dan alle zoete aardappel. 

3. Portobello bereiden
Snijd ondertussen de rode ui in ringen. Verwijder 
de zaadlijsten van de rode paprika en snijd de 
paprika klein. Verkruimel de feta (zie TIP) en vul 
de portobello met een deel van de feta. Bestrooi 
de rode ui, paprika en portobello met de overige 
olijfolie, peper en zout. Leg de rode ui, de paprika en 
de portobello na 5 minuten op de bakplaat naast de 
zoete aardappel en bak de laatste 15 minuten mee.

TIP: Geen zin in vieze handen? Verkruimel de feta 
dan met een vork in een kom.

4. Salade aanmaken
Meng ondertussen in een saladekom de gemengde 
sla met de zwarte balsamicoazijn (zie TIP).

TIP: Varieer een keer met de dressing en maak 
een honing-mosterddressing in plaats van een 
balsamicovinaigrette. Meng 1 tl mosterd met 1 tl 
honing en 1 tl witte balsamicoazijn per persoon.

5. Salade mengen
Meng de rode ui, paprika, zoete aardappel en 
linzen met de salade in de saladekom en breng op 
smaak met peper en zout. Voeg naar smaak extra 
vierge olijfolie toe.

6. Serveren
Verdeel de salade over de borden, serveer de 
portobello erop en garneer met de overige feta.

TIP: Zowel gewone als zoete aardappelen zijn rijk 
aan vitaminen en mineralen, waaronder zink, ijzer, 
kalium, vitamine B en C. Maar wist je dat zoete 
aardappel daarnaast ook nog veel vitamine A 
bevat? Vitamine A is goed voor gezonde ogen en een 
sterk afweersysteem.

Eet smakelijk!Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Rode peper  

Rundergehakt 
met köftekruiden  

Tomatenpuree  

Ui  

Orzo  Knoflookteen  

Geraspte parmigiano 
reggiano

Mascarpone  Groentemix  

Voorraadkast items

 FAMILY   QUICK  25 min. • Eet binnen 5 dagen

FAMILY

Groentebouillon, roomboter, zwarte 
balsamicoazijn, peper en zout

Italiaanse orzo met gekruid rundergehakt 
met romige tomatensaus en groenten



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, grote wok of hapjespan

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode peper* (st) ½ ¾ 1 1½ 1¾ 2¼

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen* (st) 1 2 3 4 5 6

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500

Tomatenpuree (blik) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rundergehakt met 
köftekruiden* (g)

100 200 300 400 500 600

Groentemix: paprika, 
prei, Chinese 
kool, witte kool & 
winterpeen* (g) 23)

200 400 600 800 1000 1200

Mascarpone* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Geraspte parmigiano 
reggiano* (g) 7)

12½ 25 37½ 50 62½ 75

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zwarte 
balsamicoazijn (tl)

1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3830 /916 541 /129
Vetten (g) 41 6
 Waarvan verzadigd (g) 22 3,1
Koolhydraten (g) 82 12
 Waarvan suikers (g) 19,9 2,8
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 48 7
Zout (g) 2,6 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Bouillon bereiden
Bereid de bouillon in een pan met deksel voor 
de orzo.

2. Smaakmakers snijden
Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd 
fijn. Snipper de ui en pers of snijd de knoflook fijn.

3. Orzo koken
Voeg de orzo toe aan de pan met deksel en kook, 
afgedekt, in 8 – 9 minuten op laag vuur droog. 
Schep regelmatig om. Voeg eventueel extra water 
toe als de orzo te droog wordt. Laat zonder deksel 
uitstomen en roer los met een vork.

4. Saus maken
Verhit ondertussen de roomboter in een grote wok 
of hapjespan met deksel en fruit de ui, knoflook 
en rode peper 2 minuten op laag vuur (zie TIP). 
Voeg de tomatenpuree en het rundergehakt toe 
en bak in 3 minuten los op middelhoog vuur. Voeg 
de groentemix toe en bak, afgedekt, 7 minuten op 
middelmatig vuur.

TIP: Eet je met kinderen of houd je niet van pittig? 
Gebruik dan minder van de rode peper.

5. Op smaak brengen
Meng vervolgens de mascarpone door het gehakt, 
laat de saus 1 minuut doorkoken, breng op smaak 
met peper en zout en voeg het balsamico azijn toe.

6. Serveren
Verdeel de orzo over de borden, schep de 
saus erop en garneer af met de geraspte 
parmigiano reggiano.

Eet smakelijk!

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

Paprikapoeder  Gedroogde tijm  

Knoflookteen  

Pruimtomaat  Wortel  

Geraspte Italiaanse 
kaas

Paprikapesto  

Bruine ciabatta  Tomatenpuree  

Voorraadkast items

 BALANS   VEGGIE   FAMILY  30 min. • Eet binnen 5 dagen

BALANS

Olijfolie, honing, groentebouillonblokje, 
extra vierge olijfolie, peper en zout

Tomatensoep met paprikapesto-bruschetta's 
met geraspte Italiaanse kaas



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Soeppan met deksel, staafmixer

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen* (st) 1 2 2 3 4 5

Wortel* (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Pruimtomaat* (st) 3 6 9 12 15 18

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6

Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6

Tomatenpuree 
(kuipje)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Bruine ciabatta (st) 1) 
6) 7) 17) 22) 25) 27)

1 2 3 4 5 6

Paprikapesto* (g) 
7) 8)

40 80 120 160 200 240

Geraspte Italiaanse 
kaas* (g) 3) 7)

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Honing (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Groentebouillonblokje 
(st)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Extra vierge olijfolie naar smaak

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2354 /563 395 /95
Vetten (g) 25 4
 Waarvan verzadigd (g) 8,5 1,4
Koolhydraten (g) 59 10
 Waarvan suikers (g) 24,1 4,1
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 18 3
Zout (g) 4,5 0,8

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/
Lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 
25) Sesamzaad 27) Lupine

1. Groenten snijden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de ui 
in halve ringen en pers de knoflook of snijd fijn. 
Snijd de wortel in dunne halve plakken en de 
pruimtomaat in parten.

2. Groenten bakken
Verhit de helft van de olijfolie in een soeppan met 
deksel en fruit de ui en de knoflook 2 minuten op 
middelmatig vuur. Voeg de wortel, pruimtomaat, 
gedroogde tijm, het paprikapoeder en de 
tomatenpuree toe en bak 2 minuten.

3. Soep koken
Verkruimel het bouillonblokje boven de pan. 
Voeg de honing en 300 ml kokend water toe per 
persoon. Kook de soep, afgedekt, 12 – 15 minuten 
op laag vuur.

4. Bruschetta's maken
Snijd ondertussen de ciabatta in plakken van 1 cm. 
Verdeel de sneetjes ciabatta over een bakplaat 
met bakpapier, beleg met de paprikapesto, 
besprenkel eventueel met de overige olijfolie en bak 
6 – 8 minuten in de oven.

5. Soep pureren
Haal de soep van het vuur, voeg de helft van de 
Italiaanse kaas toe en pureer de soep met een 
staafmixer. Voeg eventueel (warm) water toe als 
je de soep wilt verdunnen en breng op smaak met 
peper en zout.

6. Serveren
Verdeel de soep over de soepkommen en garneer 
met de overige Italiaanse kaas. Besprenkel naar 
smaak met extra vierge olijfolie en serveer met 
de paprikapesto-bruschetta's.

TIP: Dit gerecht bevat meer dan 300 gram groente 
per portie. Mede hierdoor krijg je bijna 60% van 
de ADH vezels binnen. Daarnaast is het rijk aan 
vitamine A - goed voor gezonde ogen en een 
sterk imuumsysteem.

Eet smakelijk!
Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Courgette  

Kookroom  Spinazie  

Ui   

Verse oregano  Knoflookteen  

Verse lasagnebladenGeraspte 
Italiaanse kaas  

Voorraadkast items

 VEGGIE  55 min. • Eet binnen 3 dagen

VEGGIE

Groentebouillon, olijfolie, roomboter, 
bloem, peper en zout

Vegetarische lasagne met courgette en spinazie 
met zelfgemaakte roomsaus



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Ovenschaal, bakplaat met bakpapier, wok of 
hapjespan, garde

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen* (st) 1 2 2 3 4 5

Verse oregano* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Spinazie* (g) 23) 100 200 300 400 500 600

Kookroom (ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Geraspte Italiaanse 
kaas* (g) 3) 7)

25 50 75 100 125 150

Verse lasagnebladen* 
(blad) 1) 3)

1½ 3 4½ 6 7½ 9

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500

Olijfolie (el) 1 1½ 2 2½ 3½ 4

Roomboter (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Bloem (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4117 /984 489 /117
Vetten (g) 61 7
 Waarvan verzadigd (g) 33,6 4
Koolhydraten (g) 77 9
 Waarvan suikers (g) 16,6 2,0
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 30 4
Zout (g) 3,3 0,7

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Courgette snijden
Verwarm de oven voor op 220 graden en bereid 
de bouillon. Snijd de courgette in plakken van 
maximaal 1/2 cm dik.

2. Bakken en voorbereiden
Verdeel de courgette over een bakplaat met 
bakpapier en besprenkel met de olijfolie. Breng 
op smaak met peper en zout. Bak de courgette 
10 minuten in de oven. Snipper ondertussen de ui 
fijn en pers de knoflook of snijd fijn. Ris de blaadjes 
oregano van de takjes en snijd ze fijn.

3. Roux maken
Smelt 1/2 el roomboter per persoon in een wok of 
hapjespan en fruit de ui en de knoflook 2 minuten 
op middelhoog vuur. Voeg de bloem toe en roer 
met een garde droog. Voeg ⅓ van de bouillon toe en 
roer met een garde tot de bouillon is opgenomen. 
Herhaal deze handeling nog 2 keer met de overige 
bouillon, roer tot de saus glad is, breng aan de 
kook en laat nog 1 minuut koken (zie TIP). Breng op 
smaak met peper.

TIP: Bij het maken van een roux zijn de 
verhoudingen tussen vocht en bloem belangrijk. 
Gebruik daarom maatlepels (of eventueel een 
weegschaal) om de juiste hoeveelheden af te meten.

4. Saus afmaken
Voeg de oregano en spinazie toe aan de saus 
en laat al roerende slinken. Voeg als laatste de 
kookroom, ⅓ deel van de Italiaanse kaas en peper 
en zout toe (zie TIP). Vet de ovenschaal in met 
roomboter of olijfolie. Snijd de lasagnebladen op 
de maat van jouw ovenschaal.

TIP: Dit gerecht bevat veel calorieën. Let jij op 
je calorie-inname? Vervang dan de helft van de 
kookroom door een gelijke hoeveelheid bouillon 
en bestrooi de lasagne met de helft van de 
geraspte kaas.

5. Lasagne maken
Schenk een laagje saus in de ovenschaal. Bedek met 
lasagnebladen en druk deze goed aan. Leg daarna 
een paar plakken courgette op de lasagnebladen 
en bedek deze weer met een laagje saus. Herhaal 
dit tot alle ingrediënten op zijn, maar houd wat saus 
over voor de bovenkant. Let op! Je gebruikt niet 
veel saus per laag, omdat je met verse bladen werkt 
(zie TIP).

TIP: Je gebruikt niet alle lasagnebladen. De 
overige bladen kun je de volgende dag, eventueel 
kleingesneden, in een soep meekoken. Ben je een 
grote eter? Gebruik dan wel alle lasagnebladen.

6. Bakken en serveren
Dek de lasagne af met een laagje saus en bestrooi 
met de overige Italiaanse kaas. Bak de lasagne 
25 – 35 minuten in de voorverwarmde oven (zie TIP). 
Verdeel de lasagne over de borden.

TIP: Heb je geen haast, laat de lasagne dan 
5 minuten rusten voor je hem serveert. De saus 
wordt dan iets minder vloeibaar.

Eet smakelijk!
Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Vastkokende 
aardappelen  

Yoghurt-tahinsausLeccino-olijven  

Gemarineerde 
kipdrumsticks  

Rode paprika  Komkommer  

Voorraadkast items

45 min. • Eet binnen 5 dagen

Olijfolie, extra vierge olijfolie, rodewijnazijn, 
honing, mosterd, peper en zout

Gemarineerde kipdrumsticks met gepofte aardappel 
met frisse salade, olijven en yoghurt-tahinsaus



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Saladekom, bakplaat met 
bakpapier, aluminiumfolie

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Gemarineerde 
kipdrumsticks* (st)

2 4 6 8 10 12

Komkommer* (st) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Rode paprika* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Leccino-olijven* (g) 15 30 45 60 75 90

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

50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie 
(el)

¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Rodewijnazijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Honing (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Mosterd (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3678 /879 534 /128
Vetten (g) 52 8
 Waarvan verzadigd (g) 13,8 2
Koolhydraten (g) 57 8
 Waarvan suikers (g) 8,3 1,2
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 43 6
Zout (g) 1,3 0,2

Allergenen:
7) Melk/Lactose 11) Sesamzaad  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

1. Aardappelen bereiden
Verwarm de oven voor op 210 graden. Was of schil 
de aardappelen. Halveer kleine aardappelen in 
de lengte en snijd grote aardappelen in kwarten. 
Scheur per persoon een vel aluminiumfolie van 
30 bij 30 cm af. Leg de aardappelen erop en meng 
met de helft van de olijfolie, peper en zout. Vouw 
het aluminiumfolie dicht en leg de pakketjes op 
de rechterkant van een bakplaat met bakpapier 
(zie TIP)

TIP: Vouw de pakketjes goed dicht, zodat er geen 
stoom ontsnapt, anders garen de aardappelen 
niet goed.

2. Bakken
Besmeer de kipdrumsticks met de overige olijfolie 
en verdeel ze over de linkerkant van dezelfde 
bakplaat met bakpapier. Bak de kipdrumsticks en 
de aardappelen samen 35 – 45 minuten, of tot alles 
gaar is.

3. Groenten snijden
Snijd de komkommer en de rode paprika in 
kleine blokjes.

4. Salade mengen
Meng in een saladekom de extra vierge olijfolie, de 
rodewijnazijn, de honing en de mosterd met peper 
en zout tot een dressing. Voeg de komkommer en 
de rode paprika toe. Schep goed om.

5. Olijven snijden
Hak de olijven grof.

6. Serveren
Verdeel de kipdrumsticks en de 
aardappelpakketjes over de borden. Maak de 
pakketjes voorzichtig open en besprenkel de 
aardappelen met de helft van de yoghurt-
tahinsaus. Verdeel de overige yoghurt–tahinsaus 
over de kipdrumsticks en bestrooi met de olijven. 
Serveer met de salade.

Eet smakelijk!

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

Broccoli  Sperziebonen  

Balinese wokpasta  

Knoflookteen  Gember  

Gomasio

Bloemkoolrijst  Basmatirijst  

Voorraadkast items

 BALANS  35 min. • Eet binnen 3 dagen

BALANS

Kippenbouillonblokje, roomboter, 
zonnebloemolie, honing, peper en zout

Balinese wokschotel met broccoli en biefstukpuntjes 
met gember-knoflookrijst en sperzieboontjes



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, kom, wok of hapjespan met 
deksel, zeef of vergiet

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Biefstukpuntjes* (g) 100 200 300 400 500 600

Balinese wokpasta 
(st) 1) 6)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Gember (cm) 3 5 8 10 13 15

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6

Sperziebonen* (g) 100 150 200 250 350 400

Broccoli* (g) 125 250 375 500 625 750

Basmatirijst (g) 40 85 125 170 210 255

Bloemkoolrijst* 
(g) 23)

50 100 150 200 250 300

Gomasio (tl) 11) 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Kippenbouillonblokje 
(st)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Zonnebloemolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Honing (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2192 /524 492 /118
Vetten (g) 19 4
 Waarvan verzadigd (g) 5,7 1,3
Koolhydraten (g) 50 11
 Waarvan suikers (g) 7,7 1,7
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 33 7
Zout (g) 2,2 0,5

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 6) Soja 11) Sesamzaad  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Voorbereiden
Meng in een kom de biefstukpuntjes met de 
Balinese wokpasta, 1tl honing per persoon, peper 
en zout. Schil de gember en rasp fijn. Pers de 
knoflook of snijd fijn. Verwijder de steelaanzet van 
de sperziebonen. Snijd de bloem van de broccoli in 
roosjes en de steel in blokjes.

2. Rijst koken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een pan met 
deksel op middelhoog vuur. Bak de helft van de 
knoflook en de helft van de gember 1–2 minuten. 
Voeg de basmatirijst en 125 ml water per persoon 
toe. Verkruimel ¼ kippenbouillonblokje per persoon 
boven de pan en breng het geheel aan de kook. Zet 
het vuur lager en laat 10 minuten, afgedekt, zachtjes 
koken. Voeg extra water toe als de rijst te droog 
kookt. Kook de laatste 2 minuten de bloemkoolrijst 
mee met de rijst.

3. Groenten koken
Verhit ruim water in een pan met deksel voor de 
broccoli. Voeg, zodra het water kookt, de broccoli 
toe en kook 2 minuten (zie TIP). Giet af en spoel af 
met koud water, maar bewaar het kookwater. Kook 
daarna de sperzieboontjes in hetzelfde kookwater 
in 7 – 9 minuten beetgaar.

TIP: De kooktechniek waarbij groente kort 
wordt gekookt en vervolgens meteen wordt 
afgespoeld met koud water,  wordt ook wel 
'blancheren' genoemd.

4. Roerbakken
Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een 
wok of hapjespan met deksel op middelhoog tot 
hoog vuur. Roerbak de biefstukpuntjes, de overige 
knoflook en de overige gember 2 – 3 minuten. Haal 
de biefstukpuntjes uit de pan en bewaar apart - 
je voegt ze later weer toe om te zorgen dat ze niet 
taai worden.

TIP: Door de biefstuk en drie soorten groente krijg je 
met dit gerecht een derde van de ADH ijzer binnen en 
100% van de ADH vitamine C.

5. Broccoli roerbakken
Voeg de broccoli en 1 el water per persoon toe 
aan de pan waarin je de biefstuk hebt gebakken. 
Dek de pan af en bak 3 – 4 minuten op hoog vuur. 
Schep af en toe om. Voeg vak voor serveren de 
biefstukpuntjes weer toe en verhit nog een halve 
minuut. Breng op smaak met peper en zout.

6. Serveren
Serveer de rijst met de groenten en 
runderbiefstukpuntjes. Schep de boontjes ernaast. 
Garneer de boontjes met de gomasio.

TIP: Gomasio komt uit de Japanse keuken en wordt 
gebruikt om gerechten op smaak te brengen. Het 
bestaat uit 90% ‘goma’, ofwel sesamzaad en 10% 
‘sio’, zeezout.

Eet smakelijk!
Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Knoflookteen  

Kokosmelk  Kikkererwten  

Groentemix  

Rode currypasta  Witte langgraanrijst  

Spinazie

Voorraadkast items

Milde curry met spinazie en kikkererwten 
boordevol groenten en geserveerd met rijst

 QUICK   VEGGIE   FAMILY  20 min. • Eet binnen 5 dagen

Groentebouillonblokje, Zonnebloemolie, 
Peper en zout

QUICK



1. Groenten bakkken
• Breng voor de rijst ruim water aan de kook in een pan met 

deksel. Pers de knoflook of snijd fijn.

• Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een wok of hapjespan op 
middelhoog vuur. Bak de knoflook en groentemix 3 – 4 minuten.

2. Rijst koken
• Kook de rijst, afgedekt, in 12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en 

laat zonder deksel uitstomen.

• Voeg de rode currypasta toe aan de groentemix en bak 
1 minuut mee.

• Spoel ondertussen de kikkererwten af met koud water en laat 
uitlekken in een zeef.

WEETJE: Door de kikkererwten en de groente bevat dit gerecht veel 
vezels, waardoor je lang verzadigd bent.

3. Curry maken
• Voeg de kokosmelk toe aan de groenten, verkruimel het 

bouillonblokje boven de pan en roer goed door. Draai het vuur laag 
en kook de curry, afgedekt, 6 – 10 minuten, of tot de sperziebonen 
beetgaar zijn.

• Voeg de spinazie in delen toe, roer tussendoor tot de spinazie 
is geslonken. Voeg dan de kikkererwten toe, roer goed door en 
verwarm het geheel nog 2 – 3 minuten. Breng op smaak met peper 
en zout.

4. Serveren
• Verdeel de rijst over de borden en schep de curry erop (zie TIP).

TIP: Houd je van curry met een beetje pit? Roer dan naar smaak 
sambal door de curry.

Eet smakelijk!

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, zeef, hapjespan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Groentemix* (g) 100 200 300 400 500 600

Witte langgraanrijst (g) 85 170 250 335 420 505

Rode currypasta* (g) 1) 6) 7) 19) 22) 40 75 100 125 175 200

Kikkererwten (pak) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Kokosmelk (ml) 26) 125 250 375 500 625 750

Spinazie* (g) 23) 100 200 300 400 500 600

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Zonnebloemolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3178 /760 593 /142
Vetten (g) 35 7
 Waarvan verzadigd (g) 21,7 4,1
Koolhydraten (g) 89 17
 Waarvan suikers (g) 4,4 0,8
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 19 4
Zout (g) 2,0 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 6) Soja 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 26) Zwaveldioxide 
en sulfiet

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

Limoen  Mayonaise  

Panko paneermeel  

Rode kool en wortel  Venkel  

TortillaTomaat  

Voorraadkast items

Mini-tortilla's met knapperige garnalen en venkel 
met rode kool, wortel en limoen

 QUICK  15 min. • Eet binnen 3 dagen

Zonnebloemolie, witte balsamicoazijn, 
peper en zout

QUICK



1. Garnalen bereiden
• Dep de garnalen droog met keukenpapier. Meng ze in een kom 

met 1/4 el zonnebloemolie per persoon, peper en zout. Voeg de 
panko toe en meng goed, tot de garnalen bedekt zijn met een 
laagje panko. 

• Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een koekenpan 
op middelhoog vuur. Bak de garnalen 4 – 6 minuten, of tot ze 
goudbruin zijn (zie TIP).

TIP: Niet alle panko zal aan de garnalen blijven plakken. Bak de 
overgebleven panko wel mee en verdeel het in stap 4 over de tortilla's 
als topping.

2. Salade maken
• Halveer de venkel, snijd in kwarten en verwijder de harde kern. 

Snijd de venkel in dunne reepjes. Bewaar het eventuele venkelloof. 

• Meng in een saladekom de rode kool en wortel met de venkel, 
mayonaise en 1/2 el witte balsamicoazijn per persoon. Breng op 
smaak met peper en zout. 

3. Smaakmakers snijden
• Snijd de limoen in partjes.

• Snijd de tomaat in kleine blokjes. 

4. Serveren
• Verdeel de salade over de tortilla's (TIP). 

• Leg de garnalen erop en verdeel de tomatenblokjes erover. 

• Gebruik het venkelloof als garnering en serveer de 
limoenpartjes erbij. 

TIP: Liever warme tortilla's? Verwarm ze dan voor serveren kort in een 
pan of magnetron.

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Kom, koekenpan, keukenpapier, saladekom

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P

Garnalen* (g) 2) 90 180 270 360 450 540

Panko paneermeel (g) 1) 15 25 40 50 65 75

Venkel* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Rode kool en wortel* (g) 50 100 150 200 250 300

Mayonaise* (g) 3) 10) 19) 22) 30 50 75 100 125 150

Limoen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Tomaat* (st) 1 2 3 4 5 6

Tortilla (st) 1) 3 6 9 12 15 18

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) ¾ 1½ 2½ 3 4 4½

Witte balsamicoazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2918 /698 634 /152
Vetten (g) 35 8
 Waarvan verzadigd (g) 4,5 1,0
Koolhydraten (g) 67 14
 Waarvan suikers (g) 9,8 2,1
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 24 5
Zout (g) 2,0 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 2) Schaaldieren 3) Eieren 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

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

Bosui  Verse dragon 
en kervel  

Vastkokende 
aardappelen  

Botersla  Rode cherrytomaten  

MayonaiseKappertjes 
en augurken  

Voorraadkast items

 PREMIUM  45 min. • Eet binnen 3 dagen

PREMIUM

Olijfolie, extra vierge olijfolie, rodewijnazijn, 
honing, mosterd, peper en zout

Steak frites met dragonmayonaise 
met gepofte cherrytomaatjes en groene salade



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Ovenschaal, koekenpan, kleine kom, 
keukenpapier, saladekom, bakplaat met 
bakpapier, aluminiumfolie

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kogelbiefstuk* (st) 1 2 3 4 5 6

Vastkokende 
aardappelen (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Rode cherrytomaten* 
(g)

125 250 375 500 625 750

Botersla* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse dragon en 
kervel* (g)

5 10 15 20 25 30

Bosui (st) 1 2 3 4 5 6

Kappertjes en 
augurken* (g)

25 50 75 100 125 150

Mayonaise* (el) 3) 10) 
19) 22)

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12

Extra vierge olijfolie 
(el)

¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Rodewijnazijn (el) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Honing (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Mosterd (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3975 /950 575 /138
Vetten (g) 58 8
 Waarvan verzadigd (g) 8,1 1,2
Koolhydraten (g) 58 8
 Waarvan suikers (g) 7,3 1,1
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 43 6
Zout (g) 1,3 0,2

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

1. Frieten bakken
Haal de biefstuk uit de koelkast zodat hij op 
kamertemperatuur kan komen (zie TIP). Verwarm 
de oven voor op 210 graden. Schil de aardappelen 
of was ze grondig en snijd er frieten van ½ tot 1 cm 
breed van. Meng ze op een bakplaat met bakpapier 
met 1 el olijfolie per persoon, peper en zout. Bak 
30 – 40 minuten in het midden van de oven. Schep 
halverwege om.

TIP: Het beste kun je de biefstuk al een half uur 
tot een uur voordat je begint met koken uit de 
koelkast halen. Doe je dit niet, dan blijft de biefstuk 
vanbinnen te koud en 'schrikt' hij als je hem bakt.

2. Cherrytomaten poffen
Meng ondertussen in een ovenschaal de rode 
cherrytomaten met 1/4 el olijfolie per persoon 
en breng op smaak met peper en zout. Bak ze de 
laatste 10 – 15 minuten mee met de ovenfrieten. 

3. Snijden
Snijd ondertussen de botersla in stukken en 
snijd de verse kervel fijn. Pluk de blaadjes van de 
takjes verse dragon en hak grof. Snijd de bosui in 
fijne ringen. 

4. Salade mengen
Meng in een saladekom de extra vierge olijfolie, 
de rodewijnazijn, de honing en de mosterd tot 
een vinaigrette. Voeg de bosui toe en breng op 
smaak met peper en zout. Voeg de botersla en de 
kappertjes en augurken toe aan de saladekom en 
meng goed. Meng in een kleine kom de dragon en 
de kervel met de mayonaise. 

5. Biefstuk bakken
Verhit de overige olijfolie in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Dep de biefstuk droog met 
keukenpapier en wrijf hem in met peper en 
zout. Leg, zodra de olie goed heet is, de biefstuk 
voorzichtig in de pan en bak in 3 tot 4 minuten per 
kant goudbruin (zie TIP). Bestrooi met nog wat 
zwarte peper en laat rusten onder aluminiumfolie.

TIP: Houd je van een botersmaak? Voeg dan 
halverwege de baktijd van de biefstuk een klontje 
boter toe aan de koekenpan en blijf de biefstuk met 
het bakvet bedruipen.

6. Serveren
Verdeel de frieten, de salade en de gepofte 
tomaatjes over de borden en leg de biefstuk erbij. 
Serveer met de dragonmayonaise. 

Eet smakelijk!

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

Slagroom  Gesneden gemengde 
paddenstoelen  

Verse dille  

Rucola en veldsla  Verse pappardelle  

Groene pesto

Voorraadkast items

 PREMIUM  35 min. • Eet binnen 5 dagen

PREMIUM

Extra vierge olijfolie, wittewijnazijn, 
mosterd, honing, roomboter, peper en zout

Verse pappardelle met gekonfijte kip 
met paddenstoelen en pesto-roomsaus



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, koekenpan, saladekom, bakplaat 
met bakpapier, bakpapier

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gekonfijte kippendij* 
(st)

1 2 3 4 5 6

Verse dille* (g) 10 15 20 25 35 40

Verse pappardelle* 
(g) 1) 3)

125 250 375 500 625 750

Rucola en veldsla* 
(g) 23)

30 60 90 120 150 180

Gesneden gemengde 
paddenstoelen* (g)

175 350 525 700 875 1050

Slagroom* (ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Groene pesto* (g) 
7) 8)

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie 
(el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Wittewijnazijn (tl) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Mosterd (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Honing (tl) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Roomboter (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 5291 /1265 853 /204
Vetten (g) 85 14
 Waarvan verzadigd (g) 38,8 6,3
Koolhydraten (g) 74 12
 Waarvan suikers (g) 5,7 0,9
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 47 8
Zout (g) 1 0,2

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose 
8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Kippendij bakken
Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de 
gekonfijte kippendij met het vel naar boven op 
een bakplaat met bakpapier. Bak 15 – 18 minuten 
in de oven, tot de kippendij goudbruin is. Laat de 
kippendij vervolgens afkoelen tot je hem aan kunt 
raken zonder je vingers te verbranden. 

2. Snijden
Snijd de verse dille zeer fijn. Verhit ruim water in 
een pan met deksel voor de pappardelle. 

3. Vinaigrette maken
Meng in een saladekom 1/2 tl wittewijnazijn per 
persoon, de extra vierge olijfolie, de mosterd en de 
honing met peper en zout tot een vinaigrette. Meng 
er de rucola en veldsla en het grootste deel van de 
dille doorheen. 

4. Champignons bakken
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een 
koekenpan. Bak de champignons 4 – 6 minuten 
aan op middelhoog vuur. Voeg daarna per persoon 
100 ml slagroom en 1 tl wittewijnazijn toe. Laat de 
saus op zacht vuur inkoken tot de gewenste dikte. 
Voeg de verse pappardelle toe aan de pan met 
deksel en kook, afgedekt, in 6 – 8 minuten gaar. Roer 
regelmatig. Giet af. 

5. Pasta mengen
Pluk met een vork het vlees van de kippendij. Voeg 
de kip, de pappardelle en de groene pesto toe aan 
de koekenpan met champignons. Schep goed om 
en verhit nog 1 minuut op middelhoog vuur. 

6. Serveren
Verdeel de pasta over diepe borden en garneer met 
de overige dille. Verdeel de salade naast de pasta. 

Eet smakelijk!

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

Babyspinazie en 
radicchio

Cherrytomaten  

Vastkokende 
aardappelen  

Basilicumcrème  Halloumi  

Voorraadkast items

 VEGGIE  40 min. • Eet binnen 5 dagen

VEGGIE

Olijfolie, zwarte balsamicoazijn, honing, 
mosterd, extra vierge olijfolie

Auberginerolletjes met halloumi en basilicumcrème 
met gebakken aardappelen en salade



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Ovenschaal, kom, saladekom, bakplaat met 
bakpapier, Grillpan of koekenpan, koekenpan 
met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vastkokende 
aardappelen (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Halloumi* (g) 7) 100 200 300 400 500 600

Basilicumcrème* (ml) 7½ 15 24 36 39 51

Cherrytomaten* (g) 125 250 375 500 625 750

Babyspinazie en 
radicchio* (g)

30 60 90 120 150 180

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12

Zwarte 
balsamicoazijn (tl)

1 2 3 4 5 6

Honing (tl) 1 2 3 4 5 6

Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie 
(el)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3981 /952 594 /142
Vetten (g) 61 9
 Waarvan verzadigd (g) 19 2,8
Koolhydraten (g) 64 10
 Waarvan suikers (g) 14,7 2,2
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 32 5
Zout (g) 2,5 0,4

Allergenen:
7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van:  -

1. Aubergine bakken
Snijd de aubergine in de lengte in 4 á 5 dunne 
plakken per persoon. Smeer de plakken aubergine 
in met 1 el olijfolie per persoon en bestrooi ze met 
peper en zout. Verhit een grill- of koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de aubergineplakken 
aan beide kanten 2 – 3 minuten, of tot ze zacht en 
goudbruin zijn. 

2. Aardappelen bakken
Was de aardappelen grondig en snijd in parten. 
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in hapjespan met 
deksel en bak de aardappelen 25 – 35 minuten, 
afgedekt, op middelhoog vuur. Haal na 20 minuten 
het deksel van de pan. Schep regelmatig om en 
breng op smaak met peper en zout.  

3. Halloumi rollen
Halveer de halloumi (zie TIP) in de lengte en 
snijd vervolgens in evenveel staafjes als dat er 
aubergineplakken zijn. Rol elk staafje samen met 
1/4 tl basilicumcrème in een plak aubergine. Leg de 
auberginerollen op een met bakplaat met bakpapier 
en bak 12 – 14 minuten in de oven. Zorg dat er nog 
plaats is voor de ovenschaal.

TIP: Dit gerecht bevat veel calorieën. Let jij op 
je calorie-inname? Gebruik dan de helft van 
de halloumi. De overige halloumi kun je de 
volgende dag als broodbeleg gebruiken of in een 
salade verwerken.

4. Groenten bereiden
Meng de cherrytomaten in een ovenschaal met per 
persoon 1/2 el olijfolie en 1 tl zwarte balsamicoazijn. 
Breng op smaak met peper en zout. Zet de 
ovenschaal in de oven en bak 12 minuten mee met 
de auberginerollen (zie TIP).

TIP: Heb je nog aubergine over? Snijd de rest 
dan in zeer kleine blokjes en bak ze mee met de 
cherrytomaten in de ovenschaal.

5. Salade maken
Meng in een saladekom per persoon 1/2 el extra 
vierge olijfolie, 1 tl honing, 1 tl mosterd, peper en 
zout. Meng de babyspinazie en radicchio met 
de dressing. 

6. Serveren
Verdeel de aardappelen en de auberginerollen 
over de borden. Serveer de salade en de gebakken 
cherrytomaten erbij.

TIP: Halloumi is een stevige kaas, die je door zijn 
structuur goed kunt grillen - hij smelt namelijk niet, 
maar krijgt een lekker bruin korstje.

Eet smakelijk!

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

Knoflookteen  Peer  

Geschaafde 
amandelen  

Appel  Beenham  

Slagroom  Doperwten  

Ontbijtspek  Verse bieslook  

Pikante uienchutney

Haricots verts  Sjalot  

Voorraadkast items

 BOURGONDISCH  60 min. • Eet binnen 5 dagen

BOURGONDISCH

Runderbouillon, olijfolie, roomboter, 
rodewijnazijn, mosterd, peper en zout

Beenham met erwtenpuree en haricots verts in spek 
met geroosterde appel en peer



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, ovenschaal, koekenpan, steelpan, 
bakplaat met bakpapier, aardappelstamper

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kruimige aardappelen 
(g)

250 500 750 1000 1250 1500

Geschaafde 
amandelen* (g) 8) 
19) 25)

10 20 30 40 50 60

Beenham* (g) 10) 15) 
20) 21) 23)

200 400 600 800 1000 1200

Appel (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peer (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen* (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Sjalot (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Haricots verts* (g) 150 300 450 600 750 900

Verse bieslook* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Ontbijtspek* (g) 12½ 25 37½ 50 62½ 75

Doperwten* (g) 23) 25 50 75 100 125 150

Slagroom* (ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Pikante uienchutney* 
(g) 19) 22)

20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Runderbouillon (ml) 25 50 75 100 125 150

Olijfolie (el) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6

Rodewijnazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4966 /1187 476 /114
Vetten (g) 58 6
 Waarvan verzadigd (g) 27 2,6
Koolhydraten (g) 103 10
 Waarvan suikers (g) 37,1 3,6
Vezels (g) 17 2
Eiwit (g) 54 5
Zout (g) 3,8 0,4

Allergenen:
7) Melk/Lactose 8) Noten 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 15) Glutenbevattende granen 
19) Pinda's 20) Soja 21) Melk/Lactose 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesamzaad

1. Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Bereid de 
bouillon. Breng ruim water aan de kook in een 
pan met deksel voor de aardappelen. Schil de 
aardappelen of was ze grondig en snijd in grove 
stukken. Verhit een koekenpan, zonder olie, op 
middelhoog vuur en rooster het amandelschaafsel 
tot het goudbruin kleurt. Haal uit de koekenpan en 
bewaar apart. 

2. Snijden
Leg de beenham in een grote ovenschaal. Bak de 
beenham 30 – 40 minuten. Verwijder het klokhuis 
van de appel en peer en snijd de appel en peer in 
partjes. Pers de knoflook of snijd fijn. Snipper de 
sjalot. Verwijder de steelaanzet van de haricot 
verts. Snijd de bieslook fijn. 

3. Rolletjes maken
Maak pakketjes van de haricot verts en wikkel het 
ontbijtspek eromheen. Verdeel over een bakplaat 
met bakpapier. Besprenkel de haricot verts met 
1/4 el olijfolie per persoon en peper. Bak de laatste 
15 minuten de haricotverts-pakketjes, de appel en 
de peer mee met de beenham in de oven. Breng in 
een steelpan een klein laagje water met een snuf 
zout aan de kook. Kook de doperwten 5 minuten. 
Giet af en bewaar apart. 

4. Puree maken
Kook de aardappelen, afgedekt, 12 – 15 minuten. 
Giet af en laat zonder deksel uitstomen. Stamp de 
aardappelen met een aardappelstamper tot een 
fijne puree. Voeg 50 ml slagroom per persoon en 
1/2 el roomboter per persoon toe om het smeuïg te 
maken. Voeg vervolgens 1 tl mosterd per persoon, 
peper, zout en de helft van de bieslook toe en roer 
goed. Voeg ook de doperwten toe en meng goed. 
Houd de puree tot serveren warm op laag vuur. 

5. Saus maken
Verhit in de steelpan van de doperwten 1/2 el 
roomboter per persoon op middelhoog vuur. Bak 
de sjalot en de knoflook 2 – 3 minuten. Blus af 
met 1/2 el rodewijnazijn, de runderbouillon en de 
uienchutney. Laat in 8 – 10 minuten inkoken. 
Verlaag het vuur en voeg de overige slagroom, 
peper en zout toe en roer goed door. Verhit nog 
2 – 3 minuten. 

6. Serveren
Snijd de beenham in plakken en verdeel over de 
borden. Serveer met de erwtenpuree, haricotverts-
spekrolletjes en de geroosterde appel en peer. 
Garneer het fruit met het amandelschaafsel en de 
overige bieslook. Serveer met de uienchutneysaus. 

Eet smakelijk!
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Courgette  

Spinazie  Verse oregano  

Rundergehakt 

Knoflookteen  Ui   

Verse lasagnebladen

Geraspte 
Italiaanse kaas  

Kookroom  

Voorraadkast items

 HELLOEXTRA  55 min. • Eet binnen 3 dagen

HELLO
EXTRA

Groentebouillon, olijfolie, roomboter, 
bloem, peper en zout

Lasagne met spinazie en rundergehakt als extra 
met zelfgemaakte roomsaus



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Ovenschaal, bakplaat met bakpapier, wok of 
hapjespan, garde

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Rundergehakt* (g) 120 240 360 480 600 720

Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Knoflookteen* (st) 1 2 2 3 4 5

Verse oregano* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Spinazie* (g) 23) 100 200 300 400 500 600

Kookroom (ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Geraspte Italiaanse 
kaas* (g) 3) 7)

25 50 75 100 125 150

Verse lasagnebladen* 
(blad) 1) 3)

1½ 3 4½ 6 7½ 9

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500

Olijfolie (el) 1 1½ 2 2½ 3½ 4

Roomboter (el) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Bloem (el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 5494 /1313 571 /136
Vetten (g) 81 8
 Waarvan verzadigd (g) 42,4 4,4
Koolhydraten (g) 77 8
 Waarvan suikers (g) 16,6 1,7
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 65 7
Zout (g) 3,7 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1. Courgette snijden
Verwarm de oven voor op 220 graden en bereid 
de bouillon. Snijd de courgette in plakken van 
maximaal een 1/2 cm dik. Verdeel de courgette over 
een bakplaat met bakpapier en besprenkel met de 
olijfolie. Breng op smaak met peper en zout. Bak de 
courgette 10 minuten in de oven. 

2. Bakken en voorbereiden
Verhit een wok of hapjespan op middelhoog vuur 
en bak het rundergehakt, zonder olie, in 3 minuten 
los. Breng op smaak met peper en zout. Haal uit de 
pan en bewaar apart. Snipper de ui fijn en pers de 
knoflook of snijd fijn. Ris de blaadjes oregano van 
de takjes en snijd ze fijn. 

3. Roux maken
Smelt 1/2 el roomboter per persoon in dezelfde 
pan en fruit de ui en de knoflook 2 minuten op 
middelhoog vuur. Voeg de bloem toe en roer met 
een garde droog. Voeg ⅓ van de bouillon toe en 
roer met een garde tot de bouillon is opgenomen. 
Herhaal deze handeling nog 2 keer met de overige 
bouillon, roer tot de saus glad is, breng aan de 
kook en laat nog 1 minuut koken (zie TIP). Breng op 
smaak met peper.

TIP: Bij het maken van een roux zijn de 
verhoudingen tussen vocht en bloem belangrijk. 
Gebruik daarom maatlepels (of eventueel een 
weegschaal) om de juiste hoeveelheden af te meten.

4. Saus afmaken
Voeg de oregano en spinazie toe aan de saus 
en laat al roerende slinken. Voeg als laatste de 
kookroom, ⅓ deel van de Italiaanse kaas en peper 
en zout toe. Vet de ovenschaal in met roomboter 
of olijfolie. Snijd de lasagnebladen op de maat 
van jouw ovenschaal. Schenk een laagje saus in 
de ovenschaal.

5. Lasagne maken
Bedek met lasagnebladen en druk deze goed 
aan. Leg daarna een paar plakken courgette op 
de lasagnebladen, bedek met een laagje gehakt 
en eindig met een laagje saus. Herhaal dit tot alle 
ingrediënten op zijn, maar houd wat saus over voor 
de bovenkant. Let op! Je gebruikt niet veel saus per 
laag, omdat je met verse bladen werkt (zie TIP).

TIP: Je gebruikt niet alle lasagnebladen. De 
overige bladen kun je de volgende dag, eventueel 
kleingesneden, in een soep meekoken. Ben je een 
grote eter? Gebruik dan wel alle lasagnebladen.

6. Bakken en serveren
Dek de lasagne af met een laagje saus en bestrooi 
met de overige Italiaanse kaas. Bak de lasagne 
25 – 35 minuten in de voorverwarmde oven (zie TIP). 
Verdeel de lasagne over de borden.

TIP: Heb je geen haast, laat dan de lasagne 
5 minuten staan voor je serveert. De saus wordt 
vanzelf iets minder vloeibaar.

Eet smakelijk!
Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
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Gemarineerde 
kipfiletreepjes  

Geraspte Italiaanse 
kaas

Broccoli  

Knoflookteen  

Penne  Slagroom  

Voorraadkast items

Eenpanspasta kip Alfredo 
met broccoli en Italiaanse kaas

 QUICK  25 min. • Eet binnen 5 dagen

Kippenbouillon, olijfolie, wittewijnazijn, 
peper en zout

QUICK



1. Voorbereiden
• Bereid de bouillon en pers de knoflook of snijd fijn. 

• Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een grote pan met deksel op 
middelhoog vuur. Bak de kipfiletstukjes in 1 – 2 minuten rondom 
bruin. Haal uit de pan en bewaar apart. 

• Verhit 1/4 el olijfolie in dezelfde pan op gemiddeld vuur en fruit de 
knoflook 1 – 2 minuten.  

2. Saus maken
• Voeg 1 tl wittewijnazijn per persoon, de kipbouillon, de slagroom 

en de penne toe aan de pan. Breng op smaak met peper en zout 
en breng aan de kook. Kook, afgedekt, 15 – 17 minuten op laag 
vuur, of totdat de penne gaar is. Roer af en toe door. 

• Snijd ondertussen de bloem van de broccoli in kleine roosjes en 
de steel in kleine blokjes.

TIP: Dit gerecht bevat veel calorieën. Let jij hierop? Gebruik dan 
70 g penne per persoon en 50 ml slagroom. De overige penne kun je 
gebruiken in een pastasalade voor lunch en de slagroom in een soep.

3. Mengen
• Voeg in de laatste 8 – 10 minuten de broccoli toe en roer door. 

• Voeg in de laatste 5 minuten de kip weer toe aan de pan en 
roer door. 

4. Serveren
• Haal de pan van het vuur en roer 2/3 van de Italiaanse kaas door 

de pasta. 

• Verdeel de pasta over diepe borden en garneer met de 
overige kaas.  

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gemarineerde kipfiletreepjes* (g) 100 200 300 400 500 600

Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Slagroom* (ml) 7) 100 150 200 250 350 400

Penne (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Broccoli* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Geraspte Italiaanse kaas* (g) 3) 7) 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Kippenbouillon (ml) 200 400 600 800 1000 1200

Olijfolie (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Wittewijnazijn (tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3736 /893 531 /127
Vetten (g) 45 6
 Waarvan verzadigd (g) 21,9 3,1
Koolhydraten (g) 70 10
 Waarvan suikers (g) 4,8 0,7
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 46 7
Zout (g) 2,9 0,4

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/Lactose  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

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

Limoen  Mayonaise  

Panko paneermeel  

Rode kool en wortel  Venkel  

TortillaTomaat  

Voorraadkast items

Mini-tortilla's met knapperige garnalen en venkel 
met rode kool, wortel en limoen

 HELLOEXTRA   QUICK  15 min. • Eet binnen 3 dagen

Zonnebloemolie, witte balsamicoazijn, 
peper en zout

HELLO
EXTRA



1. Garnalen bereiden
• Dep de garnalen droog met keukenpapier. Meng ze in een kom 

met 1/2 el zonnebloemolie per persoon, peper en zout. Voeg de 
panko toe en meng goed, tot de garnalen bedekt zijn met een 
laagje panko. 

• Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een koekenpan 
op middelhoog vuur. Bak de garnalen 4 – 6 minuten, of tot ze 
goudbruin zijn (zie TIP).

TIP: Niet alle panko zal aan de garnalen blijven plakken. Bak de 
overgebleven panko wel mee en verdeel het in stap 4 over de tortilla's 
als topping.

2. Salade maken
• Halveer de venkel, snijd in kwarten en verwijder de harde kern. 

Snijd de venkel in dunne reepjes. Bewaar het eventuele venkelloof. 

• Meng in een saladekom de rode kool en wortel met de venkel, 
mayonaise en 1/2 el witte balsamicoazijn per persoon. Breng op 
smaak met peper en zout.

3. Smaakmakers snijden
• Snijd de limoen in partjes.

• Snijd de tomaat in kleine blokjes.

4. Serveren
• Verdeel de salade over de tortilla's. Leg de garnalen erop en 

verdeel de tomatenblokjes erover. 

• Gebruik het venkelloof als garnering en serveer de 
limoenpartjes erbij. 

TIP: Houd je niet van koude tortilla's? Verwarm ze dan voor serveren 
kort in een pan of magnetron.

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Kom, koekenpan, keukenpapier, saladekom

Ingrediënten vor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P

Garnalen* (g) 2) 180 360 540 720 900 1080

Panko paneermeel (g) 1) 25 50 75 100 125 150

Venkel* (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Rode kool en wortel* (g) 50 100 150 200 250 300

Mayonaise* (g) 3) 10) 19) 22) 30 50 75 100 125 150

Limoen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Tomaat* (st) 1 2 3 4 5 6

Tortilla (st) 1) 3 6 9 12 15 18

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6

Witte balsamicoazijn (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 3458 /827 611 /146
Vetten (g) 39 7
 Waarvan verzadigd (g) 5,1 0,9
Koolhydraten (g) 76 13
 Waarvan suikers (g) 10,0 1,8
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 38 7
Zout (g) 2,9 0,5

Allergenen:
1) Glutenbevattende granen 2) Schaaldieren 3) Eieren 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen.
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  1X   20 min.
Goedemorgen!
 ONTBIJTBOX

1. Verwarm de oven voor op 210 graden. Bak het zuurdesembrood 6 – 8 minuten in 
de oven.

2. Snijd ondertussen de bieslook fijn. Kluts de eieren in een kom met een scheutje melk 
en de bieslook. Breng op smaak met peper en zout.

3. Smelt de roomboter in een koekenpan en bak de spekblokjes in 2 minuten op 
middelhoog vuur rondom bruin. Schenk het eimengsel erbij en bak per 2 personen 
1 omelet.

4. Snijd het broodje doormidden en beleg met de omelet.

Benodigdheden
Koekenpan

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Zuurdesembroodje (st) 
1) 6) 11) 17) 21) 22) 2 4

Verse bieslook* (g) 5 10
Vrije-uitloopei (st) 3) 4 8
Spekblokjes* (g) 40 80
Halfvolle melk (ml) 7) 70 130
Zelf toevoegen
Roomboter (el) ½ 1

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 2565 /613 854 /204
Vetten (g) 26 9
 Waarvan verzadigd (g) 9,4 3,1
Koolhydraten (g) 64 21
 Waarvan suikers (g) 2,0 0,7
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 29 10
Zout (g) 2,2 0,7

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/
Lactose 11) Sesamzaad. Kan sporen bevatten van: 
17) Eieren 21) Melk/lactose 22) Noten

1

3
2

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons gerust of neem contact 
op via onze social-mediakanalen.
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Zuurdesembroodje 
met omelet 
met spekjes en bieslook

Speltwafels 
met avocado 
met tomaat en oude kaas

Bulgaarse yoghurt met 
peer en pistachenoten  
met gedroogde abrikozen

Zuurdesembroodje met omelet  
met spekjes en bieslook



Benodigdheden
-

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Peer (st) 1 2
Gedroogde abrikoosstukjes (g) 19) 
22) 25) 40 80

Bulgaarse yoghurt* (ml) 7) 375 750
Pistachenoten (g) 8) 19) 25) 20 40

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1318 /315 432 /103
Vetten (g) 14 5
 Waarvan verzadigd (g) 6,5 2,1
Koolhydraten (g) 32 11
 Waarvan suikers (g) 27,8 9,1
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 12 4
Zout (g) 0,3 0,1

Allergenen
7) Melk/Lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sesamzaad

  2X   10 min.

Speltwafels met avocado  
met tomaat en oude kaas

Benodigdheden
-

Ingrediënten voor 1 ontbijt

2P 4P
Avocado (st) 1 2
Oer-speltwafels* (st) 1) 20) 21) 25) 6 12
Pruimtomaat* (st) 2 4
Oudekaasvlokken* (g) 7) 50 100
Zelf toevoegen
Peper naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1494 /357 685 /164
Vetten (g) 24 11
 Waarvan verzadigd (g) 7,4 3,4
Koolhydraten (g) 20 9
 Waarvan suikers (g) 4,7 2,2
Vezels (g) 6 3
Eiwit (g) 12 6
Zout (g) 0,6 0,3

Allergenen
1) Glutenbevattende granen 7) Melk/Lactose
Kan sporen bevatten van: 20) Soja 21) Melk/ lactose 
25) Sesamzaad

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.

  2X   10 min.

Bulgaarse yoghurt met peer en pistachenoten 
met gedroode abrikozen

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 abrikozenstukjes. Bestrooi met 
de pistachenoten.
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