
Orzo

Citroen fSpekblokjes f

KnoflookteenUi

Courgette fVenkel f

Gedroogde tijm

Victoriabaarsfilet f

Zin in risotto, maar weinig tijd? Deze snelle variant maak je van orzo. Dit is geen rijst, maar een 
pastasoort. Orzo heeft minder tijd nodig om te garen, maar heeft wel het smeuïge dat je van 
risotto gewend bent. De victoriabaarsfilet heeft een fijne, zachte smaak en vormt een mooie 
combinatie met de romige, zoute en zure smaken in dit gerecht.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Risotto van orzo met victoriabaarsfilet 
Met spekjes, citroen en tijm

FamilybTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

 

WEEK 28 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Venkel (st) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Courgette (st)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Spekblokjes (g) f 20    40    60    80    100    120    
Citroen (st) f  1/2  3/4 1    1    13/4 13/4
Orzo (g) 1) 85    170    250    335    420    505    
Victoriabaarsfilet (st)  
4) f

1    2    3    4    5    6    

Gedroogde tijm (tl) 1    2    3    4    5    6    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 200    400    600    800    1000    1200    
Roomboter (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3029 / 724 427 / 102
Vet totaal (g) 29 4
 Waarvan verzadigd (g) 15,9 2,2
Koolhydraten (g) 74 10
 Waarvan suikers (g) 13,7 1,9
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 38 5
Zout (g) 3,1 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 4) Vis

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, keukenpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de risotto van orzo met victoriabaarsfilet.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui en pers 

de knoflook of snijd fijn. Snijd de venkel in 
kwarten, verwijder de harde kern en snijd de 
venkel in dunne reepjes. Snijd de courgette in 
dunne halve maantjes t.

tTIP: Heb je meer tijd? Schaaf dan de 
courgette in linten en bak ze mee met 
de victoriabaars voor een extra mooi 
eindresultaat.

SPEKJES BAKKEN
Verhit een hapjespan met deksel, 

zonder olie, op middelhoog vuur en bak de 
spekblokjes in 3 – 5 minuten knapperig. Haal 
uit de pan en bewaar apart. Laat het bakvet in 
de pan.

 CITROEN SNIJDEN
 Snijd ondertussen de citroen in schijfjes.

ORZO KOKEN
 Verhit per persoon 1/2 el roomboter 
in de hapjespan met bakvet en bak de ui, 
knoflook, venkel en courgette 3 – 4 minuten 
op middelhoog vuur. Voeg de orzo toe, 
bak 1 minuut en schenk dan de bouillon er 
voorzichtig bij. Breng aan de kook en kook de 
orzo, afgedekt, in 10 – 12 minuten gaar op laag 
vuur. Schep regelmatig om. Voeg de laatste 
5 minuten ook de spekblokjes toe. Breng op 
smaak met peper en zout.

VIS BAKKEN
 Dep de victoriabaarsfilet droog met 
keukenpapier en bestrooi met de gedroogde 
tijm, peper en zout. Verhit de overige 
roomboter in een koekenpan op middelhoog 
vuur en bak de victoriabaarsfilet  
3 – 4 minuten op één zijde. Verlaag het vuur en 
bak nog 1 – 2 minuten op de andere zijde.

SERVEREN
 Verdeel de orzo over de borden en 
besprenkel naar smaak met extra vierge 
olijfolie. Knijp een schijfje citroen per 
persoon uit boven de orzo. Leg de gebakken 
victoriabaarsfilet erop en garneer met de 
overige schijfjes citroen.



Vrije-uitloopei f

Gemengd gekruid  
gehakt f

Prei f

Verse krulpeterselie fUi

Kruimige aardappelenNootmuskaat

Cranberrychutney f

Panko

Vandaag maak je een variant op een Vlaamse klassieker: gehaktbrood met warme krieken. De 
krieken, oftewel kersen, vervang je door cranberrychutney, wat zorgt voor een lekkere zoetzure 
twist. Het gehakt is een mix van rund-, kalfs- en varkensvlees. Dit is niet alleen lekker van smaak, 
het zorgt er ook voor dat het gehakt minder snel uitdroogt. Heb je nog wat gehaktbrood over? 
Het is ook lekker als beleg voor op brood!  

Veel handelingen

Eet binnen 3 dagen

+

§

Kruidig gehaktbrood 
Met gesmoorde prei, aardappelpuree en cranberrychutney 

Totaal: 40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh  

WEEK 28 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse krulpeterselie 
(g) f

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

Nootmuskaat 
(mespunt) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Kruimige aardappelen 
(g) 250 500 750 1000 1250 1500

Prei (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Gemengd gekruid 
gehakt (g) f

100 200 300 400 500 600

Vrije-uitloopei (st) 3) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Panko (g) 1) 25 50 75 100 125 150
Cranberrychutney 
(g) 19) 22) f

40 80 120 160 200 240

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Roomboter (el) 11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6
Melk scheutje
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3791 / 906 450 / 107
Vet totaal (g) 37 4
 Waarvan verzadigd (g) 18,2 2,2
Koolhydraten (g) 97 12
 Waarvan suikers (g) 28,6 3,4
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 37 4
Zout (g) 2,1 0,2

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen  3) Eieren
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 200 g aardappelen per persoon, vervang de 
boter in de puree door een extra scheutje melk en 
serveer het gerecht met de helft van de chutney.

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, aardappelstamper, hapjespan met deksel, pan met deksel, rasp en kom.
Laten we beginnen met het koken van de kruidig gehaktbrood.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

 Snipper de ui zeer fijn en snijd de 
krulpeterselie fijn. Rasp een deel van de 
nootmuskaat, tot je ongeveer een mespunt 
geraspte nootmuskaat per persoon hebt.

SNIJDEN
Bereid de bouillon. Was of schil de 

aardappelen en snijd in grove stukken. Snijd 
de prei in de breedte in stukken van ongeveer 
10 cm.

 

 MENGEN EN KNEDEN
 Leg het gehakt in een kom. Voeg het eit, 
de panko, de gesnipperde ui, de geraspte 
nootmuskaat, 1/4 tl zout per persoon en de 
helft van de krulpeterselie toe aan de kom. 
Kneed tot een stevige bal.

tTIP: Kook je voor een oneven aantal 
personen? Kluts het ei dan eerst, zodat je de 
juiste hoeveelheid handig kunt afmeten.

GEHAKTBROOD BAKKEN
 Vet een ovenschaal in met 1/4 el 
roomboter per persoon. Leg de gehaktbal erin 
en druk een beetje aan tot het de vorm van 
een broodje krijgttt. Bak 20 – 30 minuten in 
de oven ttt.

ttTIP: Leg eventueel wat klontjes boter op 
het gehaktbrood, zo wordt het nog smeuïger!

PREI STOVEN EN PUREE MAKEN
 Verhit ondertussen 1/2 el roomboter per 
persoon in een hapjespan met deksel op 
middelhoog vuur en bak de prei 3 – 4 minuten. 
Blus af met de bouillon, dek af en laat 
15 minuten zachtjes koken. Breng ondertussen 
een pan met ruim water aan de kook en kook 
de aardappelen 12 – 15 minuten. Giet af en 
stamp met een aardappelstamper tot een 
fijne puree. Voeg 1/2 el roomboter per persoon, 
de mosterd en een scheutje melk toe om het 
smeuïg te maken. Breng op smaak met peper 
en zout.

SERVEREN
 Snijd het gehaktbrood in plakken en 
verdeel de plakken over de borden. Besprenkel 
met het achtergebleven bakvet uit de 
ovenschaal. Schep de aardappelpuree en de 
gesmoorde prei ernaast en serveer met de 
cranberrychutney. Garneer de puree met de 
rest van de krulpeterselie.

tttTIP: Maak je het gehaktbrood voor 
meer dan twee personen? Dan kan het langer 
duren voordat het brood gaar is. Verleng de 
oventijd en houd de garing goed in de gaten! 



Buffelmozzarella f

Tomatenblokjes met 
basilicum

Paprikapoeder

Rode uiParelcouscous

Rode cherrytomaten fKnoflookteen

Vers basilicum fBruine ciabatta

Vrije-uitloopei f

Shakshuka is in rap tempo de wereld aan het veroveren. Het gerecht, dat in de basis bestaat 
uit in tomatensaus gepocheerde eieren, wordt in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika als 
ontbijt, lunch en diner gegeten. Wij zijn gek op variëren en maken deze versie extra vullend 
met parelcouscous.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Shakshuka met buffelmozzarella 
Met parelcouscous en vers basilicum

VeggieVTotaal: 35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh  

WEEK 28 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Parelcouscous (g) 1) 30    60    90    120    150    180    
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Paprikapoeder (tl) 1    2    3    4    5    6    
Tomatenblokjes met 
basilicum (pak)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Buffelmozzarella (g) 
7) f

60    125    185    250    310    375    

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4    6    8    10    12    
Bruine ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Vers basilicum (g) f 21/2    5 71/2 10 121/2 15

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) 3379 / 808  511 / 122 
Vet totaal (g) 37 6
 Waarvan verzadigd (g) 14,0 2,1
Koolhydraten (g) 76 12
 Waarvan suikers (g) 21,0 3,2
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 35 5
Zout (g) 3,3 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de shakshuka met buffelmozzarella.

PARELCOUSCOUS KOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng in een pan met deksel ruim water aan 
de kook en kook 30 gram parelcouscous 
per persoon, afgedekt, in 8 minuten gaar. 
Giet af en spoel met koud water, zodat de 
parelcouscous niet verder gaart.

SNIJDEN
Snipper ondertussen de rode ui. Pers 

de knoflook of snijd fijn en halveer de 
rode cherrytomaten.

 SAUS MAKEN
 Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 
met deksel. Voeg de rode ui, de knoflook en 
het paprikapoeder toe en bak 2 – 3 minuten op 
middelhoog vuur. Voeg de rode cherrytomaten 
toe en roer goed door om de smaken te laten 
intrekken. Voeg de tomatenblokjes toe, breng 
het geheel al roerend aan de kook en laat, 
afgedekt, 5 minuten zachtjes koken. Breng op 
smaak met peper en zout. Scheur ondertussen 
de buffelmozzarella klein.

SHAKSHUKA MAKEN
 Voeg de parelcouscous toe aan de wok of 
hapjespan en meng goed met de saus. Maak 
voor ieder ei een kuiltje in de tomatensaus. 
Breek het ei hierin en bestrooi met peper en 
zout. Verdeel de stukjes buffelmozzarella over 
het geheel, leg het deksel op de pan en laat de 
eieren in ongeveer 10 minuten stollent. Haal 
dan het deksel van de pan, verhoog het vuur 
en kook nog 5 – 10 minuten tot de shakshuka 
naar wens is ingedikt tt.

BAKKEN EN SNIJDEN
 Bak ondertussen de ciabatta in de oven 
in 6 – 8 minuten goudbruin. Snijd de blaadjes 
basilicum in reepjes.

tTIP: Het ei is gaar als het eiwit wit begint te 
kleuren, maar de eidooier nog zacht is. Houd 
je meer van een harde dooier? Gaar het ei dan 
langer.

SERVEREN
 Verdeel de shakshuka over de borden. 
Garneer met de basilicumreepjes en serveer 
met de ciabatta.

ttTIP: Hoe nat de shakshuka uiteindelijk 
wordt, is sterk afhankelijk van de oppervlakte 
van je pan. Als je een wok gebruikt is het 
makkelijker om de eieren te pocheren, maar er 
zal minder vocht verdampen. In een hapjespan 
wordt de shakshuka dikker, maar worden de 
eieren sneller hard.



Half-om-half gehakt f

Mesclun fRode ui

Mini-hamburgerbolVastkokende 
aardappelen

Komkommer fAppel

Mayonaise f

 Panko

Fruit en varkensvlees gaan heel goed samen. De appel maakt de burger lekker sappig en de 
zoetzure smaak vormt een perfecte tegenhanger van het vette varkensvlees. De appel straalt 
daarnaast ook nog in de salade – lekker fris naast de stevige burger. Laat je ons weten wat je 
ervan vindt?

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Zelfgemaakte hamburger met friet 
Met komkommer-appelsalade

Totaal:35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 200    400    600    800    1000    1200    

Mini-hamburgerbol (st) 
1) 7) 11) 13) 17) 20) 22) 1    2    3    4    5    6    

Appel (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Komkommer (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mesclun (g) 23) f 30    60    90    120    150    180    
Half-om-half gehakt 
(g) f

100    200    300    400    500    600    

Panko (g) 1) 10    20    30    40    50    60    
Mayonaise (g) 3) 10) 19) 
22) f

20    40    60    80    100    120    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Witte balsamicoazijn 
(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) 4167 / 996 572 / 137
Vet totaal (g) 54 7
 Waarvan verzadigd (g) 12,8 1,8
Koolhydraten (g) 86 12
 Waarvan suikers (g) 20,4 2,8
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 36 5
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Lactose 7) Melk/lactose 
10) Mosterd 11) Sesamzaad 13) Lupine
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 23) Selderij

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Laat de 
mayonaise naast de frietjes dan achterwege. Als 
vervanging kun je een sausje maken van yoghurt 
of kwark met mosterd, peper en zout om de 
frietjes in te dippen.

BENODIGDHEDEN
Grove rasp, saladekom, kom, bakplaat met bakpapier en koekenpan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de zelfgemaakte hamburger.

FRIETEN MAKEN
Verwarm de oven op 220 graden. Was of 

schil de aardappelen en snijd in frieten van 
maximaal 1 cm dik. Meng de frieten op een 
bakplaat met bakpapier met de olijfolie en 
peper en zout naar smaak. Bak de frieten 
30 – 35 minuten in de oven, of tot ze goudbruin 
zijn. Schep halverwege om. Leg de laatste 
2 minuten de hamburgerbroodjes bij de 
frieten in de oven.

FRIETEN MAKEN
Snijd ondertussen de appel in kwarten 

en verwijder het klokhuis. Rasp een kwart van 
de appel met een grove rasp en houd apart. 
Snijd de overige appel in de lengte in dunne 
plakjes. Houd per persoon 3 plakjes apart 
voor garnering.

 SALADE MAKEN
 Snijd de komkommer in de lengte door, 
verwijder met een lepel de zaadlijsten en snijd in 
dunne halve maantjes. Snijd de rode ui in ringen. 
Kies per persoon 5 mooie blaadjes mesclun om 
te garneren. Meng in een saladekom de overige 
mesclun met de appelplakjes (behalve de 
achtergehouden plakjes) en de komkommer. 
Breng op smaak met de extra vierge olijfolie, 
witte balsamicoazijn, peper en zout. Zet tot 
serveren in de koelkast.

HAMBURGERS MAKEN
 Meng in een kom het gehakt met de 
geraspte appel en de panko. Breng op 
smaak met peper en zout. Vorm per persoon 
1 hamburger van het mengsel. 

HAMBURGERS BAKKEN
 Verhit een koekenpan met deksel, 
zonder bakvet t, op middelhoog vuur en 
bak de hamburgers en de rode ui samen 
12 – 14 minuten. Keer de hamburgers na 
6 – 7 minuten om en dek de koekenpan de 
laatste 3 minuten af met het deksel tt.

tTIP: Omdat het half-om-half gehakt van 
zichzelf al vrij vet is, heb je geen olie of boter 
nodig om de burgers en ui in te bakken. Als de 
burger toch aanbakt, kun je altijd een klontje 
boter toevoegen.

SERVEREN
 Snijd de hamburgerbroodjes open 
en besmeer de onderste helft met wat 
mayonaise. Leg de plakjes appel erop, 
gevolgd door de hamburger, de meslcun en de 
rode ui. Serveer de burgers met de salade, de 
frieten en de overige mayonaise.

ttTIP: Je kunt de gesneden appel ook 
meebakken met de rode ui – dan worden ze 
lekker zoet!



Cashewnoten

Japans gemarineerde 
kipfiletreepjes f

Sojasaus

Verse gemberGroentemix f

SesamolieKnoflookteen

Verse udonnoedels

Glasmie, rijstnoedels, ramen – noedels zijn er in verschillende vormen en maten. Vanavond 
kook je de dikste variant onder de Japanse noedels: de udonnoedel. Deze wordt gemaakt 
van tarwebloem, water en zout. Geen ei dus, en dat zorgt ervoor dat ze een mooie witte kleur 
hebben. In Japan worden ze vaak gegeten in lichte soepen, maar vanavond schitteren ze in een 
lekker wokgerecht, dat ook nog eens snel op tafel staat. 

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen Lactosevrij

* L	

% d

Snelle wokschotel met Japanse kipfiletreepjes 
Met udonnoedels en cashewnoten

FamilybTotaal: 20-25 min.5

Quick & EasyQ



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Groentemix (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Verse gember (cm) 1    2    3    4    5    6    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Sesamolie (ml) 11) 5    10    15    20    25    30    
Sojasaus (ml) 1) 6) 10    20    30    40    50    60    
Japans gemarineerde 
kipfiletreepjes (g) f

100    200    300    400    500    600    

Cashewnoten (g) 5) 
8) 25) 15    30    45    60    75    90    

Verse udonnoedels 
(g) 1) 100    200    300    400    500    600    

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Honing (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) 2644 / 632 569 / 136
Vet totaal (g) 31 7
 Waarvan verzadigd (g) 4,9 1,1
Koolhydraten (g) 56 12
 Waarvan suikers (g) 19,4 4,2
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 32 7
Zout (g) 3,8 0,8

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 5) Pinda's 6) Soja 7) Melk/lactose 
8) Noten 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Kleine kom, fijne rasp, koekenpan en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de snelle wokschotel met Japanse kipfiletreepjes.

GROENTEN BAKKEN
Verhit de helft van de zonnebloemolie 

in een wok of hapjespan met deksel op 
middelhoog vuur. Bak de groentemix 
3 – 4 minuten. Doe dan het deksel op de pan 
en bak, afgedekt, nog 7 – 10 minuten.

WOKSAUS MAKEN
Rasp ondertussen de gember en 

knoflook met een fijne raspt. Meng in een 
kleine kom de sesamolie met de sojasaus, 
gember, knoflook en honing.

tTIP: Je kunt de knoflook ook persen of fijn 
snijden in plaats van raspen.

 KIP BAKKEN
 Verhit de overige zonnebloemolie in 
een koekenpan op middelhoog vuur. Bak de 
gekruide kipfiletreepjes 5 – 8 minuten, of tot 
ze gaar zijn. Schep regelmatig om.

CASHEWNOTEN HAKKEN
 Hak ondertussen de cashewnoten grof.

MENGEN
 Voeg de kipfiletreepjes, de zelfgemaakte 
woksaus en de noedels toe aan de groenten 
en meng het geheel goed door. Verwarm nog 
2 – 3 minuten op laag vuur. Breng op smaak 
met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de noedels en groenten over de 
borden. Garneer met de cashewnoten. 



Rucola & veldsla f

Kruidenkaasblokjes fTomaat f

Zoete aardappelHalfkruimige 
aardappelen

Rode uiPecannoten

Met het recept voor traditionele stamppot of stoemp kun je eindeloos variëren. Vandaag 
vervang je de aardappels door zoete aardappel. De zoete aardappel maakt de stamppot lekker 
zoet – het is dan ook geen verrassing dat dit gerecht ook bij de allerkleinsten in de smaak valt!

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen Family

- v

% b

ZOETE-AARDAPPELSTAMPPOT MET KRUIDENKAASBLOKJES  
Met veldsla, rucola en pecannoten

Calorie-focusLTotaal: 30 min.6

Glutenvrijg
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Halfkruimige 
aardappelen (g) 100    200    300    400    500    600    

Zoete aardappel (g) 200    400    600    800    1000    1200    
Pecannoten 
(g) 8) 19) 25) 10    20    30    40    50    60    

Rode ui (st) 1    2    3    4    5    6    

Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    

Kruidenkaasblokjes 
(g) 7) f

 40    75    100    125    175    200

Rucola & veldsla 
(g) 23) f

30    60 90 120 150    180

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 400    800    1200    1600    2000    2400    
Olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mosterd (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Melk een scheutje
Peper en zout naar smaak

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2636 / 630 398 / 95
Vet totaal (g)  26 4
 Waarvan verzadigd (g)  9,8 1,5
Koolhydraten (g)  73 11
 Waarvan suikers (g)  22,0 3,3
Vezels (g)  11 2
Eiwit (g)  18 3
Zout (g)  1,7 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de zoete-aardappelstamppot met kruidenkaasblokjes.  

AARDAPPELEN KOKEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel 

voor de puree. Weeg de aardappelen en 
de zoete aardappel af. Was of schil de 
aardappelen en de zoete aardappel en snijd 
in grove stukken. Kook de aardappelen met 
de zoete aardappel, afgedekt, 12 – 15 minuten 
in de bouillon. Giet daarna af, bewaar 
een beetje van de bouillon en laat zonder 
deksel uitstomen.

ROOSTEREN
Hak ondertussen de pecannoten grof. 

Verhit een koekenpan op hoog vuur en rooster 
de pecannoten, zonder olie, goudbruin. Haal 
uit de pan en bewaar apart. 

 RODE UI BAKKEN
 Snijd de rode ui in halve ringen. Verhit 
de olijfolie in dezelfde koekenpan en bak de 
ui 6 – 8 minuten op middelmatig vuur t. 
Breng op smaak met peper en zout. Snijd 
ondertussen de tomaat in kleine blokjes.

PUREE MAKEN
 Stamp de aardappelen en zoete 
aardappel met een aardappelstamper tot een 
grove puree. Voeg de mosterd en een scheutje 
melk of bouillon toe om het smeuïg te maken. 
Breng op smaak met peper en zout.

MENGEN
 Meng de rode ui en de helft van de 
kruidenkaasblokjes door de stamppot. 
Verwarm eventueel nog even om de kaas te 
laten smelten. Meng er vervolgens de blokjes 
tomaat en de rucola en veldsla doorheen.

SERVEREN
 Verdeel de stamppot over de borden en 
garneer met de overige kruidenkaasblokjes 
en de pecannoten.

tTIP: De gebakken ui mag nog een bite 
hebben. Liever zachte ui? Bak dan 4 minuten 
langer.



Penne

CashewnotenGekleurde 
cherrytomaten f

Verse bladpeterselie & 
basilicum f

Broccoli f

KnoflookteenCitroen f

Geraspte grana padano 
f

Haal de smaak van Italië naar jouw keuken met een zelfgemaakte pesto. De basilicumvariant is 
je vast bekend, maar vandaag staat er een pesto van broccoli, cashewnoten en grana padano 
op het menu. Wanneer je zelf pesto maakt, is het belangrijk om te blijven proeven – zo wordt de 
smaak precies zoals jij 'm wilt.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Penne met zelfgemaakte broccolipesto 
Met cherrytomaten uit de oven

VeggieVTotaal: 20-25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Broccoli (g) f 125    250    375    500    625    750    
Verse bladpeterselie & 
basilicum (g) f

5    10    15    20    25    30    

Citroen (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gekleurde 
cherrytomaten (g) 100    200    300    400    500    600    

Cashewnoten (g) 5) 
8) 25) 10    20    30    40    50    60    

Penne (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

50    75    100    125    175    200    

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

Extra vierge olijfolie (el) 2    4    6    8    10    12    
Zout (tl)  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) 3655 / 874 812 / 194 
Vet totaal (g) 48 11
 Waarvan verzadigd (g) 12,1 2,5
Koolhydraten (g) 75 17
 Waarvan suikers (g) 9,1 2,1
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 31 7
Zout (g) 0,7 0,1

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 5) Pinda's  7) Melk/lactose 
8) Noten 
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 25) Sesam

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht de 
dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine C 
bevat? Dit komt voornamelijk door de broccoli 
en de cherrytomaten.

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal met bakpapier, 2x pan met deksel, rasp, koekenpan, staafmixer, kleine kom en hoge kom.
Laten we beginnen met het koken van de penne met zelfgemaakte broccolipesto.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng ruim water aan de kook in twee pannen 
met deksel voor de penne en de broccoli. 
Snijd de bloem van de broccoli in roosjes en 
de steel in blokjes. Ris de basilicumblaadjes 
van de takjes en snijd de blaadjes in reepjes. 
Snijd de bladpeterselie grof. Rasp de schil 
van de citroen en pers de citroen uit. Pers de 
knoflook of snijd fijn. 

ROOSTEREN
Meng de cherrytomaten in een 

ovenschaal met bakpapier met per persoon 
1/2 el olijfolie en 1 tl zwarte balsamicoazijn. 
Breng op smaak met peper en zout. Bak de 
cherrytomaten 12 – 15 minuten in de oven. 
Verhit ondertussen een koekenpan, zonder 
olie, op hoog vuur en rooster de cashewnoten 
tot ze beginnen te kleuren.

 BROCCOLI EN PENNE KOKEN
 Kook de broccoli, afgedekt, 6 – 8 minuten 
in de ene pan met deksel. Giet daarna af, 
maar bewaar wat van het kookvocht en laat 
zonder deksel uitstomen. Kook de penne, 
afgedekt, in 10 – 12 minuten gaar in de andere 
pan met deksel. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen. 

BROCCOLI-PESTO MAKEN
 Meng in een hoge kom de broccoli, de 
knoflook, de bladpeterselie, 2/3 van de grana 
padano en 2/3 van de cashewnoten met per 
persoon 1 el citroensap, 1/2 tl citroenrasp, 
2 el extra vierge olijfolie, 1 el kookvocht van 
de broccoli en 1/4 tl zout. Breng op smaak met 
peper. Mix het geheel met een staafmixer tot 
een pesto t.

MENGEN
 Meng de basilicumblaadjes met de 
geroosterde cherrytomaten. Hak de overige 
cashewnoten fijn.

tTIP: Voeg wat extra kookvocht toe om de 
pesto smeuïger te maken.

SERVEREN
 Verdeel de penne over de borden en 
roer de broccolipesto erdoor tt. Schep 
de cherrytomaten erop en garneer met de 
overige cashewnoten en grana padano.

ttTIP: Als je veel pesto hebt, kun je de 
pesto die je overhoudt afgedekt in de koelkast 
bewaren en bijvoorbeeld de volgende dag 
gebruiken.



Zilvervliesrijst

Zonnebloem-
pompoenpittenmix

Verse munt f

Aubergine fRas el hanout

Feta fGranaatappel f

Yoghurt-tahinsaus f

In dit kleurrijke gerecht met Arabische invloeden steelt de aubergine de show. Door deze 
groente langzaam te garen, wordt hij fluweelzacht en zoet. De granaatappel zorgt niet alleen 
voor frisheid, maar maakt dit smaakvolle gerecht ook nog eens een lust voor het oog.Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5  dagen

* V

%

Aubergine uit de oven met feta en granaatappelpitjes 
Met pittenrijst en verse munt

GlutenvrijgTotaal: 20-25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ras el hanout (tl) 1    2    3    4    5    6    
Aubergine (st) f 1    2    3    4    5    6    
Granaatappel (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Feta (g) 7) f 50    75    100    125    175    200    
Verse munt (g) f 21/2 5    71/2 10    121/2 15    
Zonnebloem-
pompoenpittenmix (g) 
19) 22) 25) 

10    20    30    40    50    60    

Zilvervliesrijst (g) 85    170    250    335    420    505    
Yoghurt-tahinsaus  (g) 
7) 11) 19) 22) f

50    100    150    200    250    300    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2    4    6    8    10    12    
Extra vierge olijfolie (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) 3812 / 911 857 / 205 
Vet totaal (g) 55 12
 Waarvan verzadigd (g) 16,7 3,7
Koolhydraten (g) 77 18
 Waarvan suikers (g) 10,5 2,4
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 22 5
Zout (g) 1,5 0,3

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

RWEETJE: Je serveert dit gerecht met 
yoghurt-tahinsaus. Tahin is een sesampasta: 
zoals pindakaas, maar dan gemaakt van 
sesamzaad. Het is rijk aan calcium, ijzer en 
gezonde vetten.

BENODIGDHEDEN
Kleine kom, bakplaat, koekenpan, pan met deksel en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de aubergine uit de oven met feta en granaatappelpitjes.

AUBERGINE BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Meng in een kleine kom de olijfolie met 
de ras el hanout en breng op smaak met 
peper en zout. Halveer de aubergines in de 
lengte, snijd het vruchtvlees kruislinks in en 
besprenkel met de ras el hanout–olie t. Pak 
de helften afzonderlijk in met aluminiumfolie, 
leg ze op een bakplaat en bak de aubergines 
35 – 40 minuten in de oven tt.

SMAAKMAKERS BEREIDEN
Snijd ondertussen de granaatappel open 

en haal de granaatappelpitjes uit de schil 
ttt. Verbrokkel de feta en snijd de verse 
munt in reepjes.

 PITTEN BAKKEN
 Verhit een koekenpan, zonder olie, op 
hoog vuur en rooster de pittenmix goudbruin. 
Haal uit de pan en bewaar apart.

RIJST KOKEN
 Kook 250 ml water per persoon in een 
pan met deksel en kook de rijst, afgedekt, in 
12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af als dat 
nodig is en laat zonder deksel uitstomen.

tTIP: Zorg dat je ruim olijfolie gebruikt, 
anders drogen de aubergines uit tijdens de 
garing in de oven. Ze worden dan taai in plaats 
van zacht.

MENGEN
 Meng de rijst met de geroosterde pitten, 
het grootste deel van de feta en de extra vierge 
olijfolie en breng op smaak met peper en zout.

ttTIP: Ras el hanout heeft een intense 
smaak. Voeg het daarom naar smaak toe aan 
de olie.

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de borden en 
garneer met de munt. Leg de aubergine 
erbij en garneer deze met de overige feta 
en de granaatappelpitjes. Serveer met 
de yoghurt–tahinsaus.

tttTIP: Je krijgt pitjes het makkelijkste uit 
de vrucht door de granaatappel met de open 
kant naar beneden in je handpalm te houden 
en met een pollepel stevig op de schil te slaan. 
Laat de pitjes tussen je vingers door glippen en 
vang ze op in een kom. Kijk uit voor spetters!



Rode paprika f

Komkommer fLamsgehakt f

BaharatKikkererwten

KnoflookteenVerse bladpeterselie f

Yoghurt-tahinsaus fWitte tortilla

Rode ui

Baharat, wat Arabisch is voor 'specerijen', is een populair kruidenmengsel in keukens in het 
Midden-Oosten. Het is een mix van onder andere paprika, komijn en nootmuskaat en wordt 
vaak gebruikt voor lam, kip, vis of soep. In dit recept gebruik je de baharat om de kikkerwerten 
en het lamsgehakt een milde, warme smaak te geven.

Gemakkelijk

Eet binnen 5  dagen

*

%

Tortilla's met lamsgehakt en krokante kikkererwten 
Met salade en yoghurt-tahinsaus

Totaal: 30-35 min.7
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kikkererwten (pak)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Baharat (tl)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Verse bladpeterselie 
(g) f

5    10    15    20    25    30    

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Lamsgehakt (g) f 100    200    300    400    500    600    
Komkommer (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode ui (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Witte tortilla (st) 1) 3    6    9    12    15    18    
Yoghurt-tahinsaus (g) 7) 
19) 22) f

50    100    150    200    250    300    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/4 21/2 33/4 5    61/4 71/2
Zout (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Witte 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) 2964 / 709 544 / 130
Vet totaal (g) 52 10
 Waarvan verzadigd (g) 20,7 3,8
Koolhydraten (g) 25 5
 Waarvan suikers (g) 10,6 1,9
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 28 5
Zout (g) 1,0 0,2

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose 11)Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

BENODIGDHEDEN
Keukenpapier, bakplaat met bakpapier, koekenpan, kom, saladekom, zeef en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de tortilla's met lamsgehakt en krokante kikkererwten.

KIKKERERWTEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Giet de kikkererwten af in een zeef en 
dep ze droog met keukenpapier. Meng de 
kikkererwten op een bakplaat met bakpapier 
met per persoon 1/4 el olijfolie en 1/4 tl baharat. 
Breng op smaak met peper en zout. Bak de 
kikkererwten 18 – 22 minuten in de oven, 
of tot ze krokant en goudbruin zijn. Schep 
halverwege om.

GEHAKT KRUIDEN
Snijd ondertussen de verse 

bladpeterselie fijn en pers de knoflook of 
snijd fijn. Meng het lamsgehakt in een kom 
met de helft van de peterselie en per persoon 
1/4 tl zout.

 GEHAKT BAKKEN
 Verhit een koekenpan, zonder olie, op 
middelmatig vuur en bak de rest van de 
baharat tot het begint te geuren. Voeg de 
overige olijfolie en knoflook toe en bak 
1 – 2 minuten. Voeg het lamsgehakt toe en 
roerbak nog 4 – 6 minuten. Breng op smaak 
met peper en zout.

GROENTEN SNIJDEN
 Snijd ondertussen de komkommer en 
de rode paprika in kleine blokjes. Snipper de 
rode ui. Verpak de tortilla's in aluminiumfolie 
en verwarm 2 – 3 minuten in de oven. 

SALADE MENGEN
 Meng in een saladekom de paprika, rode 
ui ten komkommer met de helft van de 
yoghurt-tahinsaus, de overige peterselie en 
1 tl witte balsamicoazijn per persoon. Breng 
op smaak met peper en zout en meng goed.

tTIP: Als er jonge kinderen mee-eten, kun je 
ervoor kiezen de rode ui apart te serveren.

SERVEREN
 Verdeel de salade over de borden en 
bestrooi met de krokante kikkererwten. Vul 
de tortilla's met het lamsgehakt en serveer 
met de overige yoghurt-tahinsaus.

RWEETJE: In dit gerecht gebruik je een 
yoghurt-tahinsaus. Tahin is een sesampasta 
die rijk is aan calcium, ijzer en gezonde vetten. 



Deze verrassende pizza staat zo op tafel doordat je naanbrood gebruikt als pizzabodem. 
Naanbrood is een platbrood dat wordt gegeten van het Midden-Oosten tot Centraal-Azië, maar 
het is bij velen vooral bekend uit de Indiase keuken. Het geeft de pizza extra veel smaak en 
ingrediënten uit de Italiaanse keuken maken het helemaal af.

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- V

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Naanbrood

Gedroogde oreganoPassata

Gele paprika fAubergine f

Buffelmozzarella fKnoflookteen

Rucola fTomaat f

Vers basilicum f

NAANPIZZA MET BUFFELMOZZARELLA 
Met aubergine, paprika en vers basilicum 
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3 PIZZA BELEGGEN EN BAKKEN
• Meng in een kom de passata met de knoflook en 1 tl 

oregano per persoon.  
• Leg de naanbroden op een bakplaat met bakpapier en 

verdeel de passata over de naanbroden.
• Beleg de naanbroden met de plakken aubergine, 

paprika en de buffelmozzarella. Breng op smaak met 
peper en zout. Bak de naanpizza 8 - 10 minuten in de oven. 

4 SALADE MAKEN EN SERVEREN
• Ris ondertussen het basilicum van de takjes en snijd de 

basilicumblaadjes in reepjes. 
• Snijd de tomaat in partjes. Maak in een saladekom een 

dressing van de witte balsamicoazijn en extra vierge olijfolie. 
• Voeg de rucola, tomaat en helft van het basilicum hier aan 

toe en meng goed door. Breng op smaak met peper en zout
• Verdeel de rest van het basilicum over de naanpizza. 
• Serveer de naanpizza samen met de salade. 

tTIP: xxxx

1 VOORBEREIDEN
• Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de aubergine in 

dunne plakken. 
• Snijd de paprika in dunne reepjes.
• Pers de knoflook of snijd fijn.

2 AUBERGINE BAKKEN
• Verhit 1/2  el olijfolie per persoon in een koekenpan op 

middelhoog vuur. 
• Bak de plakken aubergine 3 - 4 minuten. 
• Scheur ondertussen de buffelmozzarella in grove stukken. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Aubergine (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gele paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Buffelmozzarella (bol) 7) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Passata (pakje)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Naanbrood (st) 1) 7) 1 2 3 4 5 6
Vers basilicum (g)  f 5 10 15 20 25 30
Tomaat (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rucola (g)  23)f 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte balsamicoazijn (tl) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie (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) 2732 / 653 541 / 129
Vetten (g) 30 6
 Waarvan verzadigd (g) 8,8 1,7
Koolhydraten (g) 71 14
 Waarvan suikers (g) 15,4 3,1
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 20 4
Zout (g) 1,5 0,3

ALLERGENEN

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

RWEETJE: Wist je dat je met een halve gele paprika al 
aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C komt? 
Rode paprika bevat de meeste vitamine C van de 3 kleuren 
paprika's, al zijn ze allemaal rijk aan vezels en antioxidanten.

BENODIGDHEDEN:  
Koekenpan, kom, saladekom, bakplaat met bakpapier. 
Laten we beginnen met het koken van de  naanpizza met buffelmozzarella.



Deze heldere noedelsoep kan in Japan op elk moment van de dag: van ontbijt tot diner. De 
soep zit boordevol groenten en wordt geserveerd met plakjes vlees, vis of een eitje. Ramen is 
niet de naam van de noedels, maar van het gerecht zelf. Voor het echte oosterse gevoel eet je 
de ramen met stokjes.

Supersimpel Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

- L

§ d

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Schelvisfilet f

UdonnoedelsGroentemix: spitskool & 
broccoli f

Rode peper fVerse gember

Champignons fPeen f

Sojasaus

Japanse ramen met gebakken schelvisfilet  
Met udonnoedels, spitskool en broccoli
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3 VIS BAKKEN
• Dep ondertussen de schelvisfilet droog met keukenpapier.
• Verhit de overige zonnebloemolie in een koekenpan en bak 

de schelvisfilet gaar in 2 – 3 minuten per kant. 
• Breng op smaak met peper en zout. 

tTIP: Heb je visbouillon in huis? Gebruik dat dan in plaats 
van groentebouillon voor een lekkere twist.

SERVEREN
• Breng de soep op smaak met de sojasaus en peper. 
• Verdeel de ramen over de soepkommen en serveer de 

schelvisfilet erop.

ttTIP: Snijd de noedels in kleinere stukjes voordat je ze 
aan de pan toevoegt – dat eet een stuk makkelijker.

1 VOORBEREIDEN
• Bereid de bouillon t. 
• Schil de gember en snijd of rasp fijn. 
• Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 

peper fijn.
• Snijd de peen in dunne halve plakken. Snijd de 

champignons in kwarten. 

2 SOEP MAKEN
• Verhit de helft van de zonnebloemolie in een wok of 

soeppan. Fruit de gember en rode peper 2 – 3 minuten op 
middelhoog vuur.

• Voeg de peen en de groentemix toe en roerbak 2 minuten. 
• Voeg de bouillon toe en laat 6 – 8 minuten koken. Voeg 

halverwege de champignons en de noedels toett. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse gember (cm) 1    2    3    4    5    6    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Peen (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Champignons (g) f 60    125    190    250    315    375    
Groentemix: spitskool & broccoli 
(g) 23) f

100    200    300    400    500    600    

Udonnoedels (g) 1) 100    200    300    400    500    600    

Schelvisfilet (st) 4) f 1    2    3    4    5    6    

Sojasaus (ml) 1) 6)  5 10 15 20 25 30
Zelf toevoegen

Groentebouillon (ml) 400 800 1200 1600 2000 2400
Zonnebloemolie (el) 2 3 3 4 4 5
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1994 / 477 236 / 57
Vetten (g) 22 3
 Waarvan verzadigd (g) 3,1 0,4
Koolhydraten (g) 39 5
 Waarvan suikers (g) 6,9 0,8
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 29 3
Zout (g) 7,1 0,8

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 4) Vis 6) Soja 
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

LTIP: Let jij op je zoutinname? Gebuik dan zoutarme 
bouillon, vervang een deel van de bouillon door water of laat 
de sojasaus achterwege.

BENODIGDHEDEN
Wok of soeppan, keukenpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Japanse ramen met gebakken schelvisfilet.   



40 min. Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

g8

§

* Gemakkelijk

Dit gerecht is geïnspireerd op het Griekse gerecht garnalen saganaki, oftewel garnalen in 
tomatensaus met feta. Ook souvlaki is Grieks, het betekent spiesje en bestaat traditioneel uit 
gemarineerd vlees, maar vandaag maak je de spiesjes met groenten. De aardappelen breng je van 
binnenuit op smaak door het water goed te zouten.

GRIEKSE GARNALEN MET GROENTEN-SOUVLAKI 
MET IN BOTER GEBAKKEN AARDAPPELEN EN FETA

Knoflookteen

Gedroogde oreganoRode ui

Aubergine fVastkokende 
aardappelen

Gele paprika fCourgette f

Feta fChilivlokken

Gemalen komijnzaadPruimtomaat f

Grote garnalen fVerse bladpeterselie f 

Wortel f

Citroen f 
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GROENTEN STOVEN
 Verhit de overige olijfolie in een 
hapjespan met deksel op middelhoog vuur 
en bak de knoflook, gemalen komijn en 
chilivlokken 1 – 2 minuten. Voeg de wortel en 
tomaat toe en laat het geheel 10 – 14 minuten 
zachtjes stoven. 

GARNALEN BAKKEN
  Verkruimel ondertussen de feta en snijd 
de bladpeterselie grof. Meng de helft van 
de feta en 1/3 van de bladpeterselie door 
de tomaten en wortel. Leg de garnalen 
op het tomaten-wortelmengsel. Bak ze 
4 – 6 minuten mee, draai halverwege om. 
Verhit de roomboter in een koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de aardappelen 
2 – 3 minuten in pan, voeg nog 1/3 van de 
bladpeterselie toe en meng goed door. Snijd 
de citroen in partjes. 

SERVEREN
 Serveer de groenten, aardappelen en 
garnalen in losse schalen zodat iedereen zelf 
kan opscheppen. Garneer de garnalen met 
de overige feta en bladpeterselie. Serveer 
de citroenpartjes bij de garnalen en 
de aardappelen. 

tTIP: Heb je geen satéprikkers in huis? 
Verdeel de groenten dan over een bakplaat 
met bakpapier. Verdeel de oregano en de helft 
van de olijfolie erover en bak de groenten 
18 – 20 minuten in de oven.

AARDAPPELEN KOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de aardappelen. Doe flink wat 
zout in het water. Schil de aardappelen en 
snijd in grove stukken. Kook de aardappelen 
in 12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen. 

SOUVLAKI MAKEN
 Snijd ondertussen de aubergine en 

courgette in lange kwarten en dan in plakken 
van ongeveer 1/2 cm dik. Snijd de gele paprika 
in stukken van ongeveer 2 cm. Halveer de 
rode ui, en snijd in kwarten. Haal de laagjes 
rode ui van elkaar. Rijg de stukken aubergine, 
courgette, paprika en rode ui om en om aan 
een satéprikker t.  

SOUVLAKI BAKKEN
 Leg ze naast elkaar op een bakplaat met 
bakpapier, strooi de oregano en 1/4 tl zout per 
persoon erover en besprenkel met de helft 
van de olijfolie. Breng op smaak met peper. 
Bak de groenten-souvlaki's 18 – 20 minuten 
in de oven. Pers ondertussen de knoflook 
of snijd fijn. Snijd de wortel en tomaten in 
kleine blokjes.

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

300 600 900 1200 1500 1800

Aubergine (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Courgette (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Gele paprika (st) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Rode ui (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Wortel (g) f 100 200 300 400 500 600
Pruimtomaat (st) f 3 4 5 6 9 10
Gemalen komijnzaad 
(tl) 

2 4 6 8 10 12

Chilivlokken (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 175 200
Verse bladpeterselie 
(g) f

5 10 15 20 25 30

Grote garnalen (g) 2) f 130 260 390 520 650 780
Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12
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) 3937 / 941 372 / 89 
Vetten (g) 47 4
 Waarvan verzadigd (g) 16,6 1,6
Koolhydraten (g) 82 8
 Waarvan suikers (g) 23,6 2,2
Vezels (g) 15 1
Eiwit (g) 38 4
Zout (g) 2,5 0,2

ALLERGENEN

2) Schaaldieren 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan, hapjespan met deksel en bakplaat met bakpapier. 
Laten we beginnen met het koken van de Griekse garnalen met groenten-souvlaki.



60 min Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

g)

%

* Gemakkelijk

Spareribs zijn op hun best als ze van de barbecue komen. Het rokerige aroma dat de barbecue 
aan het vlees geeft, kun je nou eenmaal moeilijk evenaren in de keuken. De ribs in jouw box zijn al 
voorgegaard, dus over de garing hoef jij je geen zorgen te maken. Bereid je maar voor op heerlijk 
mals vlees dat haast van het bot valt!

SPARERIBS MET GEPOFTE AARDAPPEL 
MET COURGETTERASP, FRISSE WATERMELOENSALADE EN FETA

Groene pesto f

Courgette fVoorgegaarde spareribs 
f

Mini-watermeloenPofaardappel

Feta fVerse munt en bieslook 
f

Zure room f
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SPARERIBS VERWARMEN
 Leg de spareribs op een bakplaat met 
bakpapier en verwarm de laatste 20 minuten 
mee met de pofaardappel. 

COURGETTE BAKKEN
  Rasp de courgette en meng de courgette 
met groene pesto. Verhit een grill-of 
koekenpan op middelmatig vuur en bak de 
courgetterasp 4 – 6 minuten, of tot ze gaar 
zijn. Breng op smaak met peper en zout. 
Voeg eventueel een beetje olijfolie toe als de 
courgette aanbakt. Snijd ondertussen de 
bieslook fijn. 

SERVEREN
 Leg de spareribs en de 
pofaardappelpakketjes op de borden. Vouw 
de pofaardappelpakketjes iets open (pas op: 
er komt hete stoom uit!) en schep de zure 
room erop. Garneer met de bieslook. Leg de 
gebakken courgetterasp ernaast. Garneer 
de watermeloensalade met de feta en 
serveer ernaast.  

POFAARDAPPEL VOORKOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Was de aardappelen. Breng ruim water 
aan de kook in een pan met deksel en 
kook de aardappelen met schil, afgedekt, 
in 10 minuten beetgaar. Haal uit de pan 
en prik met een vork een paar gaatjes in 
de aardappelen. 

WATERMELOEN BEREIDEN
Halveer de watermeloen en snijd in 

parten. Verwijder de schil en snijd in blokjes. 
Haal de blaadjes van de takjes munt en snijd 
in reepjes. Verbrokkel de feta en bewaar 
apart. Meng de watermeloen en munt in een 
saladekom en breng op smaak met 1 el witte 
balsamicoazijn per persoon, peper en zout.

 POFAARDAPPEL INPAKKEN
 Leg de aardappel op een vel 
aluminiumfolie, bestrooi met wat zout en leg 
op iedere aardappel 1/4 el roomboter. Vouw 
goed dicht en bak 45 – 55 minuten in de oven. 
Zorg ervoor dat de spareribs ook nog in de 
oven passen.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pofaardappel (st) 1 2 3 4 5 6
Mini-watermeloen (st)  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Verse munt en bieslook 
(g) f

5 10 15 20 25 30

Feta (g) 7) f 50 75 100 150 175 225
Voorgegaarde spareribs 
(st) f

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

Courgette (st)  f  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Groene pesto 
(g) 7) 8) f

20 40 60 80 100 120

Zure room (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Zelf toevoegen

Witte balsamicoazijn 
(el)

1 2 3 4 5 6

Roomboter (el)  1/4  1/2  3/4 1 1 1/4 1 1/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3138 / 750 526 / 126 
Vetten (g) 41 7
 Waarvan verzadigd (g) 16,1 2,7
Koolhydraten (g) 62 10
 Waarvan suikers (g) 14,6 2,5
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 29 5
Zout (g) 1,9 0,3

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten 

BENODIGDHEDEN
Aluminiumfolie, saladekom, bakplaat met bakpapier, kaasschaaf of dunschiller en grill- of koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de spareribs met gepofte aardappel.



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

OMELET MET SPEKJES EN BIESLOOK 
op een zuurdesembroodje

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Zuurdesembroodje
(st) 1) 6) 11) 17) 21) 22) 

2 4

Verse bieslook (g) f 5 10

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Melk 7) f scheutje

Spekblokjes (g) f 40 80

Zelf toevoegen

Roomboter (el) ½ 1

Peper & zout Naar smaak

fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2663 / 637 672 / 161 
Vetten (g) 24 6
 Waarvan verzadigd (g) 7,6 2,0
Koolhydraten (g) 72 18
 Waarvan suikers (g) 9,4 2,4
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 30 8
Zout (g) 2,2 0,6

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 
11) Sesam 

Kan sporen bevatten van: 17) Eieren  21) Melk/lactose 22) Noten 

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 brood doormidden en beleg met de omelet. Drink met een glas melk.  

 OMELET MET SPEKJES 
EN BIESLOOK 
op een zuurdesembroodje 
 
 
BULGAARSE YOGHURT 
MET DRUIVEN   
en notenmix  
 
 
SPELTWAFELS MET 
AVOCADO 
tomaat en oude kaas  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Bananen (st) 2 4
Volle yoghurt (ml) 7)  f 250 500

Meergranenvlokken (g) 1) 19) 22) 25) 90 180

Chocoladevlokken (g) 6) 7) 19) 22) 25) 25 50

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1870 / 447 589 / 141
Vetten (g) 11 3
 Waarvan verzadigd (g) 5,8 1,8
Koolhydraten (g) 71 22
 Waarvan suikers (g) 33,0 10,4
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 12 4
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen  6) Soja 7) Melk/lactose 
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

1Halveer de banaan in de lengte. 

2 Verdeel de banaanhelften over de 
borden en verdeel de yoghurt over 

de banaan.

3Bestrooi met de meergranen- 
en chocoladevlokken.

BANANENSPLIT MET YOGHURT  
Met meergranen- en chocoladevlokken

VOLKOREN CRACKERS   
Met kaas en pindakaas

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Volkoren crackers (st) 1) 6 12

Belegen kaas (plakken) 7) f 2 4

Pindakaas (kuipje) 5) 22) 2 4

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1381 / 330 1748 / 418
Vetten (g) 18 22
 Waarvan verzadigd (g) 7,5 9,4
Koolhydraten (g) 25 32
 Waarvan suikers (g) 1,3 1,7
Vezels (g) 9 11
Eiwit (g) 14 17
Zout (g) 0,9 1,1

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen  5) Pinda  7) Melk/lactose  
Kan sporen bevatten van:  22) Noten 

1Beleg 2 crackers met kaas en besmeer 
de overige cracker met pindakaas.

2 Verdeel de crackers over de borden. 




