
Kabeljauwfilet  
zonder huid f

RozijnenParelcouscous

Rode cherrytomaten fPeen f

Tuinkers fVerse bladpeterselie f

Vandaag staat er een rijkgevulde parelcouscous op het menu, met kabeljauwfilet in de hoofdrol. 
De kabeljauwfilet in jouw box is gevangen in wateren rond IJsland, met de zogenoemde 
'longline methode'. Bij deze duurzame vangstmethode wordt de vis met aparte haakjes 
gevangen, waardoor er nauwelijks bijvangst is – dat zorgt niet alleen duurzamer, maar het zorgt 
ook nog eens voor een betere kwaliteit van de vis.

Veel handelingen Family

Eet binnen 5 dagen

+ b

%

GEBAKKEN KABELJAUWFILET MET BOTERSAUS 
Met parelcouscous, peen en tomaat

CaloriefocusLTotaal: 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).  

 

WEEK 13 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Peen (g) f 100 200 300 400 500 600
Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Verse bladpeterselie 
(g) f

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

Tuinkers 
(g) 15) 23) 24)f

5 10 15 20 25 30

Parelcouscous (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Rozijnen (g) 19) 22) 25) 15    30    45    60    75    90    
Kabeljauwfilet zonder 
huid (100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175    350    525    700    875    1050    
Olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Roomboter (el) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2791 / 667 444 / 106
Vet totaal (g) 22 4
 Waarvan verzadigd (g) 9,5 1,5
Koolhydraten (g) 80 13
 Waarvan suikers (g) 20,0 3,2
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 2,2 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 22) Noten 
23) Selderij 24) Mosterd 25) Sesam

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Kook 
dan alle parelcouscous en verwerk 2/3 deel in 
het gerecht. De overige parelcouscous kun je 
bewaren voor een lunchgerecht: maak er een 
salade van of meng het door een soep.

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, pan met deksel, koekenpan en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de gebakken kabeljauwfilet met botersaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Snijd de peen in de lengte 
doormidden en snijd vervolgens in zeer dunne 
halve plakken. 

GROENTEN IN DE OVEN
Leg de peen in een ovenschaal en 

besprenkel met de helft van de olijfolie. Meng 
goed zodat alle peen 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 peen 
in de ovenschaal, schep om en rooster nog 
15 minuten in de oven. Snijd ondertussen de 
peterselie fijn en knip de tuinkers los.

 PARELCOUSCOUS KOKEN
 Verhit de overige olijfolie in een pan met 
deksel. Voeg de parelcouscous toe en bak al 
roerend 1 minuut op middelhoog vuur. 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.

KABELJAUW BAKKEN
 Smelt ondertussen de helft van de 
roomboter 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.

BOTERSAUS 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.

SERVEREN
 Meng de cherrytomaten en peen door 
de parelcouscous. Verdeel de parelcouscous 
over de borden en garneer met de tuinkers en 
de overige peterselie. Leg de kabeljauw erop 
en schenk de botersaus erover.



Verse koriander & 
munt f

VissausGemalen citroengras

KnoflookteenRode ui

Rode peper   fVerse gember

Little gem f

Gesneden peen   fNoedels

Gekruid kipgehakt f

In de Vietnamese keuken wordt veel gekookt met een mix van smaken en structuren. Zuur, zoet, 
pittig – proef jij al deze smaken terug in dit gerecht? Je gebruikt vandaag knapperige little gem 
als kleine kommetjes, die je vult met noedels en gehakt. Deze frisse hapjes kun je zo oppakken, 
met je handen eten mag dus! 

Gemakkelijk Lactosevrij

Eet binnen 3 dagen

* d

§

VIETNAMEES KIPGEHAKT IN LITTLE GEM 
Met noedels en twee kruidige sausjes

Calorie-focusLTotaal: 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
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Verse gember (cm) 1    2    3    4    5    6    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Gemalen citroengras 
(tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Vissaus (ml) 4) 10    15    20    30    35    40    
Verse koriander & munt 
(g) f

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

Gekruid kipgehakt 
(g) f

110    220    330    440    550    660    

Noedels (g) 1) 70    140    200    270    340    400    
Gesneden peen 
(g) 23) f

100    200    300    400    500    600    

Little gem (krop)  f 1    2    3    4    5    6    

Zelf toevoegen
Wittewijnazijn (tl) 1    2    3    4    5    6    
Sambal (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Suiker (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Zonnebloemolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper en zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2699 / 645 568 / 136 
Vet totaal (g)  25 5
 Waarvan verzadigd (g)  4,8 1,0
Koolhydraten (g)  66 14
 Waarvan suikers (g) 10,8 1,4
Vezels (g)  7 2
Eiwit (g)  34 7
Zout (g)  3,2 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Rasp, 2x kleine kom, koekenpan en pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Vietnamees kipgehakt in little gem.

SNIJDEN EN RASPEN
Snipper de rode ui en pers de knoflook 

of snijd fijn. Schil de gember en rasp met een 
fijne rasp. Snijd het uiteinde met steeltje van 
de rode peper. Rol de peper tussen je handen 
zodat de zaadjes eruit vallen. Snijd de peper 
in ringetjes. 

SAUSJES MAKEN
Meng in een kleine kom de knoflook, 

gember, rode peper, gemalen citroengras, 
vissaus en wittewijnazijn tot een lichte saus. 
Meng voor de zoete chilisaus de sambal, suiker 
en zonnebloemolie in een andere kleine kom. 
Ris de blaadjes van de munt en snijd samen 
met de koriander fijn. 

 KIPGEHAKT BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een koekenpan en 
fruit de ui 2 – 3 minuten op middelhoog vuur. 
Voeg het kipgehakt en driekwart van de lichte 
saus toe en bak het gehakt in 5 – 6 minuten 
los. Breng op smaak met peper en zout.

NOEDELS KOKEN
 Kook ondertussen de noedelsL met 
de peen in de pan met deksel, afgedekt, in 
2 – 3 minuten gaar. Giet daarna af en spoel af 
met koud water.

 

BLAADJES LOSHALEN
 Voeg ondertussen 1/2 el water per persoon 
aan de overige lichte saus toe en haal de 
bladeren per stuk los van de krop little gem.

TIP: Je kunt de little gem ook in reepjes 
snijden en op het laatst door het gehakt 
mengen. Serveer de noedels dan over het 
bord, verdeel de gemengde little gem en 
gehakt erover en bestooi met de verse kruiden.

SERVEREN
 Verdeel de noedels en de peen over de 
blaadjes. Schep daar het kipgehakt over en 
garneer met de munt en koriander. Serveer 
met de sausjes ernaast zodat iedereen deze 
naar smaak kan toevoegen.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 50 g noedels per persoon. De overige 
noedels kun je de volgende dag verwerken 
in een lunchsalade met bijvoorbeeld sla, 
komkommer, tomaat, sojasaus, honing, 
limoensap en pinda's of cashewnoten.



Wit platbrood

PaprikapoederPassata

Courgette fKnoflookteen 

Buffelmozzarella fGele paprika f

Gedroogde oregano

Belegen kaas f

Met deze platbroodpizza zit jij snel aan tafel - de bereidingstijd is kort én doordat het brood al 
gebakken is hoeft de pizza niet zo lang in de oven. Platbrood kom je in verschillende vormen 
over de hele wereld tegen. Van tortilla's in Mexico tot naan in India, roti in Suriname en vandaag 
als bodem voor je pizza. Je belegt de pizza rijkelijk met tomatensaus en frisse groenten, zodat 
het een volwaardige avondmaaltijd wordt.

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

-

%

Italiaanse platbroodpizza's met buffelmozzarella 
Met courgette en gele paprika 

VeggievTotaal: 20-25 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
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gele paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Buffelmozzarella 
(g) 7) f

65 125 190 250 315 380

Passata (ml) 100 200 300 400 500 600
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Wit platbrood (st) 1) 2 4 6 8 10 12
Belegen kaas (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6

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

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3245 / 776 571 / 137
Vet totaal (g)  29 5
 Waarvan verzadigd (g)  15,7 2,8
Koolhydraten (g)  93 16
 Waarvan suikers (g)  20,9 3,7
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  32 6
Zout (g)  1,6 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, kom en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de Italiaanse platbroodpizza's met buffelmozzarella.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers 

de knoflook of snijd fijn. 

SNIJDEN EN SCHEUREN
Snijd de courgette in dunne plakken en 

de gele paprika in smalle repen. Scheur de 
buffelmozzarella klein.

 COURGETTE BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een koekenpan op 
hoog vuur en bak de courgette 3 – 4 minuten.

PIZZA'S BELEGGEN
 Meng ondertussen de passata met de 
knoflook en het paprikapoeder in een kom 
en breng op smaak met peper en zout. Smeer 
de platbroden in met de tomatensaus. 
Verdeel de courgette, de paprika en bestrooi 
met de gedroogde oregano en geraspte 
belegen kaas.

PIZZA'S BAKKEN
 Bak de platbroodpizza's op een bakplaat 
met bakpapier ongeveer  7 – 8 minuten in de 
ovent. Verdeel, meteen nadat de pizza uit de 
oven komt, de buffelmozzarella erover en laat 
even smeltentt.

tTIP: Passen niet alle pizza’s tegelijk in de 
oven? Beleg de volgende platbroden dan pas 
als de andere in de oven staan, zo voorkom je 
dat de bodem vochtig wordt.

SERVEREN
 Verdeel de pizza's over de borden 
en besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.

ttTIP: Op deze manier smelt de 
mozzarella niet volledig. Vind je het lekker als 
de buffelmozzarella wel helemaal gesmolten 
is? Verdeel dan halverwege de baktijd de 
buffelmozzarella over de pizza en zet hem 
weer terug in de oven.



Kabeljauwfilet  
zonder huid f

Kokosrasp

Broccoli fVastkokende 
aardappelen

Mayonaise fLimoen

Kabeljauw heeft een milde, zachte smaak. Probeer de vis tijdens het bakken niet te veel heen en 
weer te bewegen in de pan, hierdoor kan hij uit elkaar vallen. Door limoen toe te voegen aan de 
mayonaise wordt hij lekker fris, wat goed past bij de zoete kokoscrumble. Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

GEBAKKEN KABELJAUWFILET MET KOKOSCRUMBLE  
Met broccoli en limoenmayonaise

GlutenvrijgTotaal: 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) 250 500 750 1000 1250 1500

Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Limoen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mayonaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Kokosrasp (g)  
19) 22) 25) 10    20 30    40 50    60

Kabeljauwfilet zonder 
huid (120 g) 4) f

1    2 3    4 5    6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillonblokje 
(st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Roomboter (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) 3393 / 811 515 / 123 
Vet totaal (g) 49 7
 Waarvan verzadigd (g) 16,2 2,5
Koolhydraten (g) 53 8
 Waarvan suikers (g) 4,1 0,6
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren 4) Vis 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, pan met deksel, keukenpapier, bakplaat met bakpapier, kleine kom, koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de gebakken kabeljauwfilet met kokoscrumble.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Schil de aardappelen of was ze grondig 
en snijd in parten. Verhit de olijfolie in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
25 – 35 minuten, afgedekt, op middelhoog 
vuur. Haal na 20 minuten de deksel van de 
pan. Schep regelmatig om en breng op smaak 
met peper en zout.

BROCCOLI BEREIDEN t
Breng ondertussen ruim water aan de 

kook in een pan met deksel. Snijd de bloem 
van de broccoli in kleine roosjes en de steel in 
blokjes. Voeg het groentebouillonblokje toe en 
kook de broccoli, afgedekt, in 4 – 6 minuten 
beetgaar. Giet af, laat zonder deksel uitstomen 
en breng eventueel op smaak met peper 
en zout.

 LIMOENMAYONAISE MAKEN
 Pers ondertussen de limoen uit. Meng in 
een kleine kom 1 tl limoensap per persoon 
met de mayonaise. 

KOKOS ROOSTEREN
 Verhit 1/4 el roomboter per persoon in 
een koekenpan op middelhoog vuur. Voeg 
de kokosrasp en wat zout toe en bak in 
1 – 2 minuten goudbruin. Pas op dat de kokos 
niet verbrandt. Haal uit de pan en bewaar 
apart. Veeg de pan schoon met keukenpapier. 

VIS BAKKEN
 Verhit de overige roomboter in dezelfde 
koekenpan op middelhoog vuur. Dep de 
kabeljauwfilet droog met keukenpapier 
en breng op smaak met peper en zout. Bak 
2 – 3 minuten per kant, of tot de vis gaar is.

SERVEREN
 Verdeel de gebakken aardappelen over 
de borden. Leg de gebakken kabeljauw 
en de broccoli erbij. Bestrooi met de 
geroosterde kokosrasp en serveer met 
de limoenmayonaise.

tTIP: Houd je van knapperige broccoli? Je
kunt de broccoli ook rosteren! Besprenkel de
broccoliroosjes dan met olijfolie, breng op
smaak met peper en zout en rooster 16 – 20
minuten in een voorverwarmde oven van 
200 graden.



Naanbrood

Varkensworst met 
sinaasappel en ras el 

hanoutf

Tomatenblokjes

Bleekselderij fPeen f

ParelcouscousRas el hanout

Verse bladpeterselie f

Deze rijke tomatensoep breng je op smaak met ras el hanout – een kruidenmengel uit de 
Arabische keuken. Vrij vertaald betekent ras el hanout 'het beste van de winkel' en is het een mix 
van de beste specerijen die de kruidenier te bieden heeft. De samenstelling van ras el hanout 
verschilt dan ook per winkel, maar bevat vaak wel kardemom, kaneel en nootmuskaat. Vandaag 
geeft het een warme, intense smaak aan je soep.  

Gemakkelijk Quick & Easy

Eet binnen 5 dagen

* r

%

Noord-Afrikaanse tomatensoep met gehaktballen 
Rijkgevuld met wortel, bleekselderij en parelcouscous 

FamilybTotaal: 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
Peen (g) f 100 200 300 400 500 600
Bleekselderij (g) 9) f 75 150 225 300 375 450
Ras el hanout (g) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Parelcouscous (g) 1) 30 60 85 120 145 180
Tomatenblokjes (pak)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Varkensworst met 
sinaasappel en ras el 
hanout (st) f

1 2 3 4 5 6

Naanbrood 
(st) 1) 6) 7) 25)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Verse bladpeterselie 
(g) f

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

Zelf toevoegen
Runderbouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Olijfolie (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) 3630 / 868 435 / 104
Vet totaal (g) 52 6
 Waarvan verzadigd (g) 14,5 1,7
Koolhydraten (g) 69 8
 Waarvan suikers (g) 15,4 1,9
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 27 3
Zout (g) 5,8 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose 9) Selderij
Kan sporen bevatten van: 25) Sesam

LTIP: Let jij op je zoutinname? Maak de 
bouillon dan met de helft van het benodigde 
aantal bouillonblokjes, of vervang de bouillon 
geheel door kokend water.

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, soeppan of grote pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Noord-Afrikaanse tomatensoep met gehaktballen.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Bereid de bouillon t. Snijd de peen en de 
bleekselderij in kleine blokjes. 

tTIP: Heb je geen runderbouillon in huis? 
Vervang deze dan door groentebouillon.

GROENTEN BAKKEN
Verhit 1 el olijfolie per persoon in 

een soeppan of grote pan met deksel op 
middelhoog vuur. Bak de ras el hanout-
kruiden een halve minuut, tot die beginnen te 
geuren. Voeg de peen en bleekselderij toe en 
bak, afgedekt, 4 – 5 minuten.

 PARELCOUSCOUS KOKEN
 Voeg de parelcouscous toe aan de 
soeppan met deksel en bak al roerend 
1 minuut mee. Voeg de tomatenblokjes en 
bouillon toe en breng aan de kook. Zet het 
vuur laag en kook de parelcouscous, afgedekt, 
in 10 minuten gaar. Roer regelmatig door.

BALLETJES MAKEN
 Knip of snijd ondertussen de worst open 
en haal de vulling eruit. Draai van de vulling 
7 gehaktballetjes per persoon. Verhit 1/2 el 
olijfolie per persoon in een koekenpan en 
bak de gehaktballetjes in 4 – 5 minuten op 
middelhoog vuur bruin. Bak ondertussen het 
naanbrood 4 – 5 minuten in de oven.

SOEP AFMAKEN
 Voeg de gehaktballetjes met het bakvet 
toe aan de soep en laat het geheel nog 
1 minuut, afgedekt, zachtjes koken. Snijd 
ondertussen de bladpeterselie grof.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de kommen, 
serveer met het naanbrood en garneer met 
de bladpeterselie. 



Basilicumcrème fVerse conchiglie f

Rode uiRode cherrytomaten f

Feta fRucola f

Vandaag eet je een verse pastasalade waarin alle kleuren van de Italiaanse vlag terugkomen. 
Pasta is er in allerlei soorten en maten en volgens de Italianen past bij elke pastasoort een 
bepaalde saus. Zo wordt conchiglie veel gegeten met romige sauzen, waarbij de pastaschelp 
zich met de saus vult. Deze salade is zowel warm als koud erg lekker. 

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen Caloriefocus

- V

% L

Verse pastasalade met basilicumcrème en feta 
Met rucola en cherrytomaten 

FamilybTotaal: 15-20 min.4
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GOED
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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 cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rucola (g) 23) f 40 80 120 160 200 240
Feta (g) 7) f 50 75 100 125 175 200
Verse conchiglie 
(g) 1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Basilicumcrème 
(kuipje) f

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Zwarte balsamicoazijn 
(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) 2793 /668 687 /164
Vet totaal (g) 27 7
 Waarvan verzadigd (g) 7,4 1,8
Koolhydraten (g) 78 19
 Waarvan suikers (g) 9,6 2,4
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 24 6
Zout (g) 1,6 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 100 g conchiglie en 25 g feta per persoon. 
Met de overige conchiglie en feta kun je 
de volgende dag een salade maken met 
bijvoorbeeld sla, tomaat, komkommer, olijfolie 
en azijn.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de verse pastasalade met basilicumcrème en feta.

SNIJDEN EN MENGEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de conchiglie. Halveer ondertussen de 
cherrytomaten en snijd de rode ui in dunne 
halve ringen. Scheur de rucola klein. Meng de 
cherrytomaten, de rode ui en de rucola in 
een saladekom.

FETA VERKRUIMELEN
Verkruimel de feta en meng het grootste 

deel van de feta door de salade. Houd wat feta 
achter voor de garnering.

 CONCHIGLIE KOKEN
 Kook de verse conchiglie, afgedekt, in 
de pan met deksel in 4 minuten beetgaar. Giet 
daarna af en spoel kort onder koud water om 
verdere garing tegen te gaan.

SALADE MENGEN
 Voeg de conchiglie en de 
basilicumcrème toe aan de salade en 
meng goed.

SALADE OP SMAAK BRENGEN
 Breng de salade op smaak met de zwarte 
balsamicoazijn, peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
garneer met de achtergehouden feta.



Courgette f

Kookroom fVerse tijm f

Prei fKnoflookteen

Verse salie  fVerse oregano f

   

Geraspte grana  
padano f

Verse lasagnebladen f

Rode peper f

Deze romige lasagne met verse lasagnebladen is een van onze veggie-favorieten. Als een echte 
chef maak je zelf een roux van boter en bloem – de basis voor de lekkerste sauzen. Met grana 
padano, salie, oregano en verse tijm tover je deze roux om tot een heerlijke saus. Veel handelingen Family

Eet binnen 5 dagen

+ b

%

Romige lasagne met prei en courgette  
Met verse kruiden en grana padano

VeggieVTotaal: 50-55 min.0



BEGIN 
GOED
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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
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Prei (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Verse oregano, salie & 
tijm (g) f

5 10 15 20 25 30

Kookroom (ml) 7) f 50 100 150 200 250 300
Courgette (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Rode peper (g) f 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Verse lasagnebladen 
(g) 1) 3)f

125 250 375 500 625 750

Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

15 25 35 50 65 80

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

Zwarte balsamicoazijn 
(el) 1 2 3 4 5 6

Roomboter (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Bloem (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Olijfolie (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) 3615 / 864 680 / 163 
Vet totaal (g) 39,7 7
 Waarvan verzadigd (g) 22,5 4,2
Koolhydraten (g) 96 18
 Waarvan suikers (g) 17,2 3,2
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 27 5
Zout (g) 6,8 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, hapjespan, garde en ovenschaal.
Laten we beginnen met het koken van de romige lasagne met prei en courgette.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng 200 ml water per persoon aan de 
kook in een pan met deksel en verkruimel er 
1/4 bouillonblokje per persoon boven. Pers 
ondertussen de knoflook of snijd hem fijn. 
Verwijder de zaadlijst van de rode peper en 
snijd fijn. Snijd de prei in dunne ringen en ris 
de blaadjes van de takjes verse tijm. Pluk de 
blaadjes van de takjes verse oregano en de 
verse salie en snijd de blaadjes fijn.

ROUX MAKEN
Verhit de roomboter in een hapjespan op 

middelhoog vuur en fruit de knoflook en rode 
peper 1 minuut. Voeg de bloem toe en bak 
al roerend 1 minuut. Voeg ⅓ van de bouillon 
toe en roer met een garde tot de bouillon is 
opgenomen. Wacht totdat de saus zachtjes 
kookt en herhaal deze handeling nog 2 keer 
met de overige bouillon.

 SAUS AFMAKEN
 Laat de saus vervolgens 3 – 4 minuten 
koken op middelmatig vuur, of totdat hij iets 
is ingedikt t. Voeg de verse kruiden, de prei 
toe en zwarte balsamico toe en laat nog eens 
3 – 4 minuten zachtjes koken op middellaag 
vuur. Voeg tenslotte de kookroom toe, breng 
eventueel op smaak met peper en zout en roer 
goed door tt. Snijd of schaaf ondertussen 
de courgette in flinterdunne plakken.

LASAGNE MAKEN
 Vet een ovenschaal in met de olijfolie. 
Schenk, om te beginnen, een dun laagje saus 
in de ovenschaal. Bedek met een deel van de 
lasagnebladen ttt en druk deze goed 
aan. Verdeel de plakken courgette over de 
lasagnebladen, bedek weer met een laagje 
saus en een beetje geraspte grana padano. 
Herhaal tot bijna alle saus is gebruikt.

tttTIP: Snijd de lasagnebladen op maat, 
zodat ze in jouw ovenschaal passen.

IN DE OVEN BAKKEN
 Zorg ervoor dat je eindigt met een laagje 
saus en bestrooi de lasagne met de rest van 
de geraspte grana padano. Bak de lasagne 
20 – 25 minuten in de oven, of totdat hij een 
mooi krokant korstje krijgt.

tTIP: De snelheid waarmee je saus indikt, 
is sterk afhankelijk van de pan en hoe hoog 
het vuur staat. De precieze kooktijden kunnen 
daarom verschillen. De saus hoort een dikke, 
lobbige consistentie te hebben.

SERVEREN
 Laat de lasagne voor het serveren 
3 minuten rusten, zodat de lasagne steviger 
wordt. Verdeel de lasagne over de borden.

ttTIP: Het is niet erg als de saus niet 
helemaal glad is: als je stukjes ziet, is dat 
waarschijnlijk de fijngesneden knoflook.



Passata

Verse bladpeterselie fRode peper f

PaprikapoederVastkokende 
aardappelen

KnoflookteenTurkse groene peper f

Aïoli fGeraspte belegen 
geitenkaas f

Vrije-uitloopei f

In Spanje eten ze patatas bravas als tapas met allerlei andere kleine gerechtjes ernaast. 
Vandaag combineer je deze krokante aardappeltjes met pittige tomatensaus, gebakken omelet 
met geitenkaas en geroosterde Turkse groene pepers. De bereiding van deze milde pepers lijkt 
veel op die van pimentos de padron, een ander bekend tapasgerecht.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Patatas bravas met een geitenkaasomelet 
Met Turkse pepers en pittige tomatensaus

GlutenvrijgTotaal: 40-45 min.9
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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) 300    600    900    1200    1500    1800    

Paprikapoeder (tl) 1    2    3    4    5    6    
Turkse groene peper 
(g) f

200    400    600    800    1000    1200    

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse bladpeterselie 
(g) f

21/2 5 7 1/2 10 12 1/2 15

Passata (g) 50    100    150    200    250    300    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4    6    8    10    12    
Geraspte belegen 
geitenkaas (g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Aïoli (g) 3) 10) 19) 22) f 25 50 75 100 125 150
Zelf toevoegen

Olijfolie (el) 2    4    6    8    10    12    
Melk scheutje
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3858 / 922 524 / 125
Vet totaal (g) 57 8
 Waarvan verzadigd (g) 14,2 1,9
Koolhydraten (g) 68 9
 Waarvan suikers (g) 11,2 1,5
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

BENODIGDHEDEN
2x kom, hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier, sauspan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de patatas bravas met geitenkaasomelet.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven op 220 graden. Schil de 

aardappelen en snijd in blokjes van 1 – 2 cm. 
Meng in een kom de aardappelen met 3/4 el 
olijfolie per persoon en het paprikapoeder 
en breng op smaak met peper en zout. Verhit 
een hapjespan met deksel op middelhoog 
vuur en bak de aardappelen 25 – 35 minuten, 
afgedekt, op middelhoog vuur. Haal na 
20 minuten het deksel van de pan. Schep 
regelmatig om t.

PEPERS ROOSTEREN
Leg ondertussen de Turkse groene 

pepers op een bakplaat met bakpapier en 
meng met 1/2 el olijfolie per persoon. Breng op 
smaak met ruim zout tt. Zet de bakplaat 
met pepers in de oven en bak 10 – 15 minuten, 
of totdat ze donker beginnen te worden. 
Schep halverwege de baktijd om, zodat ze 
niet verbranden.

 SNIJDEN
 Pers ondertussen de knoflook of snijd 
fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn. Hak de 
bladpeterselie grof.

ttTIP: Heb je grof zeezout in huis? Gebruik 
dit dan om de Turkse groene pepers op smaak 
te brengen. Deze korrels blijven stevig tijdens 
het bakken en trekken er niet helemaal in.

SAUS MAKEN
 Verhit 1/4 el olijfolie per persoon in 
een sauspan op middelhoog vuur. Bak de 
rode pepers en knoflook 1 – 2 minuten. 
Verlaag het vuur, schenk de passata erbij en 
laat 5 minuten zachtjes doorkoken tot een 
dikke saus. Breng op smaak met peper en 
zout. Voeg eventueel water toe voor een iets 
dunnere saus. 
 

tTIP: Zet het vuur lager als je merkt dat het 
paprikapoeder te snel donker kleurt. 

OMELET MAKEN
 Kluts ondertussen in een kom de eieren 
met een scheutje melk en de geraspte 
belegen geitenkaas. Breng op smaak met 
peper en zout. Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en schenk het 
eimengsel in de koekenpan. Bak de omelet 
in ongeveer 5 – 8 minuten gaar en vouw 
vervolgens voorzichtig dubbel. Bak nog langer 
wanneer je de omelet donkerder wilt.

sTIP: Houd je van pittig? Voeg dan eventueel 
meer rode peper aan de saus toe.

SERVEREN
 Verdeel de Turkse zoute pepers en 
de geitenkaasomelet over de borden. 
Serveer met de patatas bravas, de pittige 
tomatensaus en de aïoli. Garneer met 
de bladpeterselie.

 
 



Gemalen kaneel

Harissa fVarkensfilet f

Rode paprika fRode ui

Gedroogde abrikozenCourgette f

Parelcouscous

Passata

Abrikozen, couscous en harissa zijn ingrediënten die je volop vindt in de Midden-Oosterse 
keuken. De klassieke combinatie van deze ingrediënten is met kip of lamsvlees, maar de zoete 
smaken in dit gerecht passen ook goed bij varkensvlees. Houd het vlees lekker sappig door het 
niet te lang te bakken, anders kunnen de reepjes taai worden. Wist je trouwens dat je harissa 
ook heel makkelijk zelf kunt maken? Het recept vind je op onze blog.

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

-

%

Zoete varkensfiletreepjes met parelcouscous  
Met abrikozen, paprika en pittige harissa 

Totaal: 35-40 min.8
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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)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gedroogde abrikozen 
(g) 25 50 75 100 125 150

Varkensfilet (100 g) f 1 2 3 4 5 6
Harissa (tl) f 1    2 3    4 5    6
Gemalen kaneel (zakje)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Passata (g) 100 200 300 400 500 600
Parelcouscous (g) 1) 85 170 240 335 420 500

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    2 3    4 5    6
Witte balsamicoazijn (tl) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillonblokje 
(st)  1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4

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) 3259 / 779 508 / 121
Vet totaal (g) 22 3
 Waarvan verzadigd (g) 7,1 1,1
Koolhydraten (g) 98 15
 Waarvan suikers (g) 36,8 5,7
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 38 6
Zout (g) 1,8 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de zoete varkensfiletreepjes met parelcouscous.

SNIJDEN
Snijd de rode ui in smalle partjes en de 

rode paprika in blokjes. Snijd de courgette 
in dunne halve plakken en de gedroogde 
abrikozen in kwarten. Snijd de varkensfilet in 
repen van 1 cm breed.

VARKENSFILET BAKKEN
Breng 250 ml water per persoon aan 

de kook in een pan met deksel voor de 
parelcouscous. Verhit ondertussen de olijfolie 
in een hapjespan met deksel op hoog vuur. 
Voeg de reepjes varkensfilet, peper en zout 
toe en bak in 2 minuten rondom bruin, maar 
nog niet helemaal gaar t. Haal uit de pan en 
bewaar apart. Laat het bakvet in de pan.

 SMAAKMAKERS FRUITEN
 Voeg de rode ui, 1 tl harissa per persoon 
en ¼ zakje kaneel per persoon toe aan 
dezelfde hapjespan en fruit 1 minuut. Houd je 
niet van pittig? Voeg dan minder harissa toe, 
of laat het helemaal weg.

SAUS MAKEN
 Voeg de courgette, paprika, abrikozen, 
passata, witte balsamicoazijn en 1 el water per 
persoon toe aan de hapjespan en verkruimel 
het bouillonblokje erboven. Roer goed 
door, breng aan de kook en stoof, afgedekt, 
15 – 17 minuten op middellaag vuur. Verwarm 
de laatste minuut de varkensfiletreepjes mee 
en roer de roomboter erdoor. Breng op smaak 
met peper en zout. 

PARELCOUSCOUS KOKEN
 Voeg ondertussen de parelcouscous 
en een flinke snuf zout toe aan de pan met 
kokend water. Kook de parelcouscous, 
afgedekt, in 12 minuten gaar. Giet daarna af, 
roer de korrels los met een vork en laat zonder 
deksel uitstomen.

SERVEREN
 Verdeel de parelcouscous over de borden 
en schep de stoof erop.

tTIP: Je bakt de varkensfiletreepjes aan op 
hoog vuur, zodat ze een bruin korstje krijgen. 
Juist dit aanbakken geeft het vlees veel smaak.



Halloumi is een stevige kaassoort uit Cyprus en zit boordevol eiwitten. Anders dan veel andere 
kazen kun je deze kaas grillen of bakken zonder dat hij smelt – de kaas wordt hierdoor juist 
lekker krokant. Halloumi is een vrij zoute kaas, daarom combineer je hem met een lekker 
zoete marinade.

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen Glutenvrij

- V

% g

Quick & Easy Totaal: 25 min.5

Halloumi f

Rode peper fVerse bladpeterselie f

BasmatirijstVerse gember

WalnotenBroccoli f

Knoflookteen

Gebakken halloumi met walnoot en honing 
Geserveerd met broccoli en gember-basmatirijst



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 BAKKEN
• Verhit de overige zonnebloemolie in een koekenpan 

op middelhoog vuur en bak de halloumi in 4 – 5  
minuten goudbruin.

• Voeg daarna het honing-walnotenmengsel toe aan de pan. 
• Bak nog 1 – 2 minuten, en zorg dat de halloumi goed bedekt 

is met het honing-walnotenmengsel.

tTIP: Door de gember met de rijst mee te koken, krijgt de 
rijst een lekkere smaak. Haal de gemberplakjes er wel uit voor 
je de rijst serveert: het is niet zo lekker om ze op te eten.

4 SERVEREN 
• Roer de overige bladpeterselie door de rijst. Roer de 

roomboter en de knoflook door de broccoli.
• Verdeel de rijst en de broccoli over de borden. Leg de 

halloumi erbij en schep het honing-walnotenmengsel uit 
de pan erover. 

ttTIP: Als je de broccoli kort kookt, blijft hij nog een beetje 
knapperig. Houd je meer van zachtere broccoli? Kook hem dan 
6 – 8 minuten. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Basmatirijst (g) 85 170 250 335 420 505
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Walnoten (g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60
Verse bladpeterselie (g) f 5 10 15 20 25 30
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Halloumi (g) 7) f 100 200 300 400 500 600
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing (el) 1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (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) 3977 / 951 895 / 214
Vetten (g) 50 11
 Waarvan verzadigd (g) 18,5 4,2
Koolhydraten (g) 84 19
 Waarvan suikers (g) 14,3 3,2
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 39 9
Zout (g) 3,8 0,9

ALLERGENEN

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

LTIP: Dit gerecht bevat veel calorieën. Let je op je calorie-
inname? Serveer dan 2/3 deel van de gekookte rijst en 75 g 
haloumi per persoon. Van de overige rijst en halloumi kun 
je de volgende dag bijvoorbeeld een salade maken met 
gemengde sla en een dressing van olijfolie, balsamicoazijn 
en honing. 

BENODIGDHEDEN: 2x pan met deksel, koekenpan en kleine kom. 
Laten we beginnen met het koken van de  gebakken halloumi met walnoot en honing.

1 SNIJDEN EN KOKEN
• Breng ruim water aan de kook in twee pannen met deksel 

voor de broccoli en de rijst. Verkruimel boven beide pannen 
de helft van het bouillonblokje. Snijd de gember in plakjes. 

• Kook de rijst samen met de gemberplakjes, afgedekt, in  
12 – 14 minuten beetgaar. Giet af, laat zonder deksel 
uitstomen en haal de gember eruit t. Snijd ondertussen de 
broccoli in roosjes en de steel in blokjes. Kook de broccoli, 
afgedekt,  4 – 6 minuten tt. Giet daarna af.

2 SNIJDEN EN MENGEN
• Hak ondertussen de walnoten en de bladpeterselie fijn. 

Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd fijn. 
• Meng in een kleine kom de honing met de helft van 

de zonnebloemolie, de walnoten, de helft van de 
bladpeterselie en de rode peper. Breng op smaak met 
peper en zout. Snijd de halloumi in de lengte in 2 plakken 
per persoon. Pers de knoflook of snijd fijn.



Deze eenpanspasta is niet alleen heel smaakvol, het staat ook nog eens zo op tafel. Zoals de 
naam van het recept al zegt heb je maar één pan nodig, waardoor je weinig afwas hebt. Wij 
hebben de gehaktballetjes alvast voor je gemaakt en gekruid met Italiaanse kruiden. Zo heb jij 
meer tijd om van dit lekkere gerecht te genieten! 

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

- 

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Casarecce

Tomatenblokjes met 
basilicum

Italiaans gekruide half-
om-half gehaktballen 

f

KnoflookteenUi

Rode paprika fCourgette f

Geraspte grana padano 
f

Kruidenroomkaas f

SNELLE EENPANSPASTA MET GEHAKTBALLEN 
Met romige tomatensaus en courgette



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 PASTA KOKEN
• Voeg de tomatenblokjes en bouillon toe aan de soeppan en 

breng aan de kook. 
• Weeg de casarecce tt af, voeg toe aan de soeppan en 

kook de casarecce in de saus, afgedekt, 5 – 6 minuten.

ttTIP: Let op, je gebruikt in dit gerecht niet alle casarecce. 
Je kunt de overige pasta bewaren en gebruiken voor in een 
salade of soep. Ben je een grote eter? Voeg dan alle casarecce 
toe aan de saus.

4 SERVEREN 
• Voeg de kruidenroomkaas, de helft van de grana padano 

en de gehaktballen toe. 
• Roer goed door en laat het geheel nog 3 – 4 minuten 

zachtjes koken zonder deksel. 
• Serveer de pasta in diepe borden en garneer met de overige 

grana padano.

1 SNIJDEN
• Bereid de bouillon t.
• Snipper de ui. Pers de knoflook of snijd fijn. 
• Snijd de courgette en rode paprika in kleine blokjes.

tTIP: Let jij op je zoutinname? Bereid dan 250 ml bouillon 
per persoon met 1/4 bouillonblokje in plaats van een halve.

2 BAKKEN
• Verhit de olijfolie in een soeppan met deksel op middelhoog 

vuur. Halveer de gehaktballen en bak ze 3 – 4 minuten. Ze 
hoeven nog niet gaar te zijn. 

• Haal de gehaktballen uit de pan en bewaar apart. 
• Bak de ui, knoflook, courgette en rode paprika 

2 – 3 minuten in de soeppan in het bakvet van 
de gehaktballen. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
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
Italiaans gekruide half-om-half 
gehaktballen (st) f

3 6 9 12 15 18

Tomatenblokjes met basilicum (pak)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Casarecce (g) 1) 17) 20) 75 150 225 300 375 450
Kruidenroomkaas (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Geraspte grana padano (g) 3) 7) f 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Runderbouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3685 / 953 404 / 97
Vetten (g) 43 4
 Waarvan verzadigd (g) 19 1,9
Koolhydraten (g) 86 9
 Waarvan suikers (g) 28,0 2,8
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 49 5
Zout (g) 5,4 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 

BENODIGDHEDEN: Soeppan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de snelle eenpanspasta met gehaktballen.



30 min

Eet binnen 3 dagen

6
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+ Veel handelingen

Caesar salad is een klassieke salade die vooral in de Verenigde Staten al decennialang populair is. 
Over de herkomst van de naam wordt veel gespeculeerd, maar de salade is waarschijnlijk vernoemd 
naar restauranteigenaar Caesar Cardini. Volgens de overlevering maakte hij de salade uit nood: meer 
ingrediënten waren er door drukte niet op voorraad. Alhoewel de originele versie vrij simpel is, wordt 
aan deze salade tegenwoordig vaak, zoals in dit recept, kip, spek en ansjovis toegevoegd. 

LUXE CAESARSALADE MET KIP 
MET SPEK, ANSJOVIS EN CROUTONS

Citroen

AnsjovisKnoflookteen

Ontbijtspek fKipfilet f

Vrije-uitloopei fSperziebonen f

Parmigiano reggiano, 
blokje f

Romaine sla fWitte ciabatta

Mayonaise 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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CROUTONS BAKKEN
 Snijd de witte ciabatta in blokjes. Voeg de 
ansjovisolie toe aan de koekenpan en verhit 
op middelhoog vuur. Bak de witte ciabatta 
in ongeveer 5 minuten tot goudbruine 
croutons. Roer regelmatig zodat de croutons 
niet aanbranden!

SNIJDEN
  Snijd ondertussen de romaine sla grof. 
Snijd de kip in plakken. Snijd de eieren in 
parten. Rasp de parmigiano reggiano grof.

tTIP: Wil je een hardgekookt ei? Kook de 
eieren dan 7 - 8 minuten in een aparte pan. 
Laat de eieren schrikken onder koud water – 
zo kun je ze makkelijk pellen.

SERVEREN
Meng in een saladekom waarin je het 

gerecht gaat serveren de romaine sla met 
de sperziebonen en de croutons. Verdeel de 
eiparten erover en garneer met de dressing 
en de parmigiano reggiano. Leg de ansjovis 
erop, verdeel het ontbijtspek erover en leg 
de gesneden kipfilet in het midden. Breng op 
smaak met peper en eventueel zout. Serveer 
met de citroenparten.

KIP EN SPEK BAKKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan 

op middelmatig vuur. Bak de kipfilet 
5 – 6 minuten per kant goudbruin en gaar. Bak 
de ontbijtspek de laatste 5 minuten mee. 
Haal de kip uit de pan en laat rusten onder 
aluminiumfolie. Bewaar het ontbijtspek apart.

BONEN EN EIEREN KOKEN
Breng ondertussen een bodempje water 

aan de kook in een pan met deksel voor de 
sperziebonen. Verwijder de steelaanzet van 
de sperziebonen en was de eieren grondig. 
Leg de eieren en de sperziebonen in de pan 
en kook ze samen 5 – 6 minuten t. 

DRESSING MAKEN
 Pers ondertussen de knoflook of snijd 
fijn. Laat de ansjovis uitlekken (bewaar de 
olie!) en snijd de helft fijn. Houd de overige 
ansjovis heel. Pers de helft van de citroen 
uit en snijd de overige citroen in parten. 
Meng in een kleine kom de mayonaise met 
de knoflook, de fijngesneden ansjovis en 
1 tl citroensap per persoon. Breng op smaak 
met peper.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kipfilet (120 g) f 1    2    3    4    5    6    
Ontbijtspek (plakje) f 3    6    9    12    15    18    
Sperziebonen (g) f 100    200    300    400    500    600    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1    2    3    4    5    6    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Ansjovis (blik) 4)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citroen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mayonaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

50    100    150    200    250    300    

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

 1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Romaine sla (krop) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Parmigiano reggiano, 
blokje (g) 7) f

10    20    30    40    50    60    

Zelf toevoegen
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) 4358 / 1042 652 / 156 
Vetten (g)  79 12
 Waarvan verzadigd (g)  14,7 2,2
Koolhydraten (g)  23 3
 Waarvan suikers (g)  1,9 0,3
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  55 8
Zout (g)  3,2 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 4) Vis  6)Soja  7) Melk/lactose 10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 22) Noten 
25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan, kleine kom en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de luxe caesarsalade met kip.



50- 55 min  

Eet binnen 5 dagen
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* Gemakklijk

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

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

Vastkokende 
aardappelen

Warmgerookte  
zalm f

Verse bieslook & dille  
f

AppelKoolrabi f

CitroenRadijs f

Zure room fVrije-uitloopei f

Sjalot

LEES MEER OVER
KOOLRABI 
OP DE BLOG



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

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

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

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

tTIP: Maak je aardappelkoekjes voor meer 
dan 2 personen? Gebruik dan meerdere 
koekenpannen, of houd de koekjes warm in 
de oven.

VOORBEREIDEN
Weeg 125 g van de koolrabi per persoon 

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

SALADE MAKEN
Klop in een saladekom de extra vierge 

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

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

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Koolrabi (g) f 125 250 375 500 625 750
Appel (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Radijs (st) f 4 8 12 16 20 24
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse bieslook & dille 
(g) f

5 10 15 20 25 30

Warmgerookte zalm 
(g) 4) f

100 200 300 400 500 600

Vastkokende 
aardappelen (g)

300 600 900 1000 1200 1500

Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 1 1 2 2 2
Zure room (g) 7) f 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Witte balsamicoazijn 
(el)

 1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Honing (tl)  1/2 1    11/2 2 21/2 3    
Bloem (el) 1 2 3 4 5 6
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) 4280 / 1023 512 / 122
Vetten (g)  52 6
 Waarvan verzadigd (g)  9,6 1,1
Koolhydraten (g)  92 11
 Waarvan suikers (g) 20,5 2,5
Vezels (g)  13 2
Eiwit (g)  41 5
Zout (g)  1,4 0,2

ALLERGENEN

3) Eieren 4) Vis  7) Melk/lactose

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



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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1
2
3

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

APPELCRUMBLE MET MUESLI  
Met halfvolle yoghurt

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Appel (st) 2    4    

Gemalen kaneel (zakje)  1/2 1    

Honing (potje) 1    2    

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 25) 100 200

Halfvolle yoghurt (ml) 7)  f 250 500

Zelf toevoegen

Roomboter (el)    1/2 1

 f in de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en ovenschaal

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1715 / 410 440 / 105
Vetten (g) 6 2
 Waarvan verzadigd (g) 1,5 0,4
Koolhydraten (g) 75 19
 Waarvan suikers (g) 49,6 12,7
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 9 2
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose  8) Noten 12) Sulfiet 
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sesam

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de appel en snijd in blokjes.  

2 Meng de appel  in een kom met de kaneel en de helft van de honing. 

3 Vet een ovenschaal in met roomboter. Verdeel het appelmengsel over de 
ovenschaal. Bestrooi met de muesli en bak 20 – 25 minuten in de oven.

4 Verdeel de crumble over de kommen en serveer met de halfvolle yoghurt en de 
overige honing.

 APPELCRUMBLE 
MET MUESLI  
Met halfvolle yoghurt 
 
 
BANAAN-MANGO-
ANANASBOWL  
Met meergranen- en 
chocoladevlokken  
 
SPELTWAFELS 
MET PINDAKAAS   
Met belegen kaas en 
komkommer  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

SPELTWAFELS MET PINDAKAAS   
Met belegen kaas en komkommer

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Komkommer (st) ¼ ½ 

Speltwafels (st) 1) 20) 21) 25) 6 12

Pindakaas (potje) 5) 22) 2 4

Belegen kaas (plakken) 7) f 4 8

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1630 / 390 1298 / 311
Vetten (g) 26 21
 Waarvan verzadigd (g) 12,9 10,3
Koolhydraten (g) 18 14
 Waarvan suikers (g) 1,8 1,5
Vezels (g) 3 3
Eiwit (g) 19 15
Zout (g) 0,8 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 5) Pinda's 7) Melk/lactose 
Kan sporen bevatten van: 20) Soja 21) Melk/lactose 22) Noten 
25) Sesam

1 Snijd de komkommer in plakken. 
Besmeer 1 speltwafel per persoon 

met pindakaas. Beleg de overige 
2 speltwafels met de belegen kaas en 
plakjes komkommer.

2 Verdeel de speltwafels over de borden.

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Banaan (st) 1 2

Spinazie (g) f 50 100

Griekse yoghurt (ml) 7) f 250 500

Mango-ananasspread (el) f 3 6

Zonnebloempitten (g) 19) 22) 25) 20 40

 fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Blender of staafmixer met hoge kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1613 / 386 485 / 116
Vetten (g) 19 6
 Waarvan verzadigd (g) 8,5 2,6
Koolhydraten (g) 41 12
 Waarvan suikers (g) 33,0 9,9
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 10 3
Zout (g) 0,3 0,1

ALLERGENEN

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

1Pel de banaan en snijd in stukken. Voeg 
de spinazie, banaan, Griekse yoghurt 

en ⅔ van de mango-ananasspread toe aan 
een blender of hoge kom. Pureer tot een 
dikke smoothie.

2 Verdeel de smoothie over kommen. 
Garneer met de overige mango-

ananasspread en de zonnebloempitten.

BANAAN-MANGO-ANANASBOWL   
Met Griekse yoghurt en zonnebloempitten

tTIP: Drukke ochtend? Maak de smoothie de 
avond ervoor met wat extra water. Schenk in 
een afsluitbare beker, bewaar in de koelkast en 
neem mee voor onderweg!



Zalmfilet met Aziatische aardappelsalade

HET MENU VAN VOLGENDE WEEK 
Week 14 - 30 maart t/m 3 april

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!

Gemarineerde varkensreepjes met  
Chinese rijst

Conchiglie met rode pesto en feta 

Maaltijdsoep met zoete aardappel en 
paprika 

 Mexicaanse taco's met kipgehakt  Rigatoni in paddenstoelenroomsaus  Burger op Italiaanse wijze  Garnalen in verse tomatensaus  Luxe tartelette gevuld met brie en peer

Groene shakshuka met linzen en feta

Orzo met geroosterde bloemkool en bimi Aziatische roerbakgroenten met 
cashewnoten

Kipgyros met kruidige bulgur
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NOG MEER GENIETEN MET HELLOFRESH 
Een goed ontbijt of een box vol vers fruit

Banaanpannenkoeken Volle kwark met oranje fruit

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.

Crackers met geitenkaas

PREMIUM-RECEPT: Luxe tartelette gevuld met brie en peer

Iets te vieren of zin om uit te pakken? We 
hebben voor het eerst een recept met 
geitenbrie op het menu! Zacht en romig van 
smaak zoals je gewend bent van een brie en 
met de karakterisieke smaak van geitenkaas. 
De klassieke combinatie van zoete peer en 
geitenkaas is de perfecte vulling voor deze 
hartige tartelette. 

Kies dit Premium-gerecht in jouw box 
volgende week.

PAK UIT MET EEN 
PREMIUM-RECEPT


