
Yazzara f

Rode cherrytomaten fSpinazie f

UiNaanbrood

Rundergehakt met 
köftekruiden f

Knoflookteen

Nadat je deze naanpizza hebt geproefd, wil je niet anders meer. Hij is smaakvol en staat 
vliegensvlug op tafel, doordat je naanbrood gebruikt als pizzabodem. De tomatensaus hebben 
we vervangen door yazzara. Dit is een frisse oosterse wortel-pompoendip, die samen met het 
gekruide gehakt extra smaak geeft aan jouw pizza. 

Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

-

§

Naanpizza met yazzara, gehakt en spinazie 
met een frisse salade 

Totaal: 20 min.4



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 33 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Naanbrood (st) 1) 7) 1 2 3 4 5 6
Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rundergehakt met 
köftekruiden (g) f

100 200 300 400 500 600

Spinazie (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Rode cherrytomaten 
(g) f

60 125 185 250 310 375

Yazzara (g) 7) 19) 22) f 40 80 120 160 200 240

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) 3508 / 839 714 / 171 
Vet totaal (g) 41 8
 Waarvan verzadigd (g) 10,2 2,1
Koolhydraten (g) 71 14
 Waarvan suikers (g) 12,5 2,6
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 42 9
Zout (g) 1,8 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de naanpizza met yazarra, gehakt en spinazie.

NAAN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bak het naanbrood 4 – 6 minuten, of toast het 
naanbrood in een broodrooster. Snipper de 
ui. Pers de knoflook of snijd fijn.

RUNDERGEHAKT BAKKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan op 

middelmatig vuur en bak de knoflook en ui 
2 – 3 minuten. Voeg het rundergehakt toe en 
bak 3 minuten. 

 SPINAZIE BAKKEN
 Voeg de helft van de spinazie toe en 
bak nog 2 minuten. Breng op smaak met 
peper en zout. Halveer ondertussen de 
rode cherrytomaten. 

SALADE MAKEN
 Meng de cherrytomaten in een 
saladekom met de overige spinazie t, 
de witte balsamicoazijn en de extra vierge 
olijfolie. Breng op smaak met peper en zout. 

NAANPIZZA'S BELEGGEN
 Smeer de afgebakken naanbroden in 
met yazzara. Verdeel dan het gehakt met de 
spinazie over de broden tt.

tTIP: Voor een minder grove salade kun je 
de spinazie eerst kleiner snijden.

SERVEREN
 Verdeel de naanpizza's over de borden. 
Serveer met de spinazie-cherrytomaatsalade.

ttTIP:  Zijn de naanpizza's een beetje 
afgekoeld door het beleggen? Leg ze dan 
nog even in de oven en verwarm ongeveer 3 
minuten. Als je ze langer verwarmt, droogt het 
gehakt uit.



Gerookte forelfilet f

Sperziebonen fKrieltjes

Verse dille fRadijs f

Deze salade met krieltjes en forel zet je zo op tafel. De combinatie van zachte krieltjes en 
knapperige radijsjes zorgt voor een smaakvol contrast. Doordat je de vinaigrette door de 
krieltjes mengt wanneer ze nog warm zijn, trekken alle smaken er extra goed in. Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

* g

§ d

Hollandse salade met gerookte forel 
met krieltjes, radijs en mosterd-dilledressing

Calorie-focusLTotaal: 30 min.6



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 33 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 200 400 600 800 1000 1200
Sperziebonen (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Radijs (st) f 5    10    14    20    24    30    
Verse dille (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Gerookte forelfilet (g) 
4) f

70    140 210 280 350 420

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12
Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6
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) 2481 / 593 447 / 107 
Vet totaal (g) 28 5
 Waarvan verzadigd (g) 4,2 0,8
Koolhydraten (g) 51 9
 Waarvan suikers (g) 4,3 0,8
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 27 5
Zout (g) 1,6 0,3

ALLERGENEN

4) Vis

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht precies 
de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid 
groenten bevat?

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kom en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de Hollandse salade met gerookte forel.

VOORBEREIDEN
Kook ruim water met een snufje zout in 

een pan met deksel voor de krieltjes. Was de 
krieltjes, halveer ze en snijd de eventuele 
grote krieltjes in kwarten. Verwijder de 
steelaanzet van de sperziebonen en snijd de 
sperziebonen in 3 gelijke stukken.

KRIELTJES KOKEN
Kook de krieltjes, afgedekt, in 

12 – 15 minuten gaar t. Voeg na 5 minuten 
ook de sperziebonen bij de krieltjes en laat 
meekoken. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.

 RADIJS EN DILLE SNIJDEN
 Snijd of schaaf ondertussen de radijs 
in dunne plakken. Snijd de helft van het 
radijsblad klein (de andere helft gebruik je 
niet meer). Hak de dille heel fijn.

DRESSING MAKEN
 Maak in een kom een dressing van de 
extra vierge olijfolie, de mosterd, de witte 
balsamicoazijn, het grootste deel van de dille, 
peper en zout. 

 
tTIP: Liever gebakken krieltjes? Verhit dan 
1 el olijfolie per persoon in een koekenpan 
met deksel en bak de krieltjes, afgedekt, in 
30 – 35 minuten gaar. Kook de sperziebonen 
apart in 7 – 10 minuten beetgaar. 

SALADE MENGEN
 Verdeel de gerookte forel ttmet 
twee vorken in kleine stukken en meng het 
grootste deel van de forel met de krieltjes, 
sperziebonen, radijs en radijsblad in een 
saladekom. Voeg de dressing toe en breng 
verder op smaak met peper en zout. 
 

SERVEREN
 Verdeel de salade over de borden en 
garneer met de overige forel en overige dille.

ttTIP: Heb je dille over? Maak dan een 
yoghurt-dillesausje met volle yoghurt, dille, 
peper, zout en eventueel een beetje olijfolie. 
Lekker bij mediterrane gerechten, of op 
een stokbroodje.



Risottorijst

Vers basilicum f 

Courgette f

KnoflookteenRode ui

Rode peper fBleekselderij f

Geraspte grana padano 
f

Buffelmozzarella f

Bleekselderij is een ingrediënt dat je veel terugziet in de Italiaanse keuken, net als een andere 
Italiaanse favoriet: courgette. Vandaag schittert dit duo in een risotto, waarin de geurige 
bleekselderij een mooi contrast vormt met de romige buffelmozzarella.Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

Glutenvrij*

%
g

Risotto met courgette en buffelmozzarella 
met bleekselderij en vers basilicum 

VeggieVTotaal: 40 min.8

Calorie-focusL



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 33 | 2019

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    
Bleekselderij  
(stengels) 9) f

1    2    3    4    5    6    

Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vers basilicum (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450
Buffelmozzarella 
(g) 7) f

65 125 180 250 305 375

Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 200 400 600 800 1000 1200
Roomboter (el) 1/2 11/2 2 21/2 31/2 4
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2674 / 639 407 / 97 
Vet totaal (g) 26 4
 Waarvan verzadigd (g) 16,9 2,6
Koolhydraten (g) 75 11
 Waarvan suikers (g) 12,6 1,9
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 2,9 0,4

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose 9) Selderij

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de risotto met courgette en buffelmozzarella.

GROENTEN SNIJDEN
Snipper de rode ui en pers de knoflook of 

snijd fijn. Snijd de bleekselderij in de lengte 
doormidden en snijd in blokjes. Verwijder 
de zaadlijsten van de rode peper en snijd 
de rode peper fijn. Snijd de courgette in 
blokjes van 2 cm. Pluk de basilicumblaadjes 
van de takjes, bewaar de takjes en hak de 
blaadjes fijn. Bereid de bouillon met de 
basilicumtakjes en houd de blaadjes apart.

FRUITEN
Verhit de roomboter in een wok of 

hapjespan en fruit de rode ui, knoflook en 
bleekselderij 5 minuten op middelhoog vuur. 
Draai het vuur laag, voeg de rode peper en 
risottorijst toe en bak al roerend 1 minuut. 
Haal de basilicumtakjes uit de bouillon 
en voeg 1/3 van de bouillon toe. Laat de 
rijstkorrels de bouillon langzaam opnemen. 
Roer regelmatig door.

 RISOTTO AFMAKEN
 Voeg, zodra de bouillon door de korrels 
is opgenomen, weer ⅓ van de bouillon toe, 
en laat de risotto de bouillon weer langzaam 
opnemen. Voeg de courgette en overige 
bouillon toe aan de risotto. De risotto is gaar 
zodra de korrel vanbuiten zacht is en nog 
een lichte bite heeft vanbinnent. Dit duurt 
ongeveer 15 – 20 minuten. Voeg eventueel 
extra water toe als de risotto te droog wordt. 

MOZZARELLA SCHEUREN
 Scheur ondertussen de 
buffelmozzarella klein.  

OP SMAAK BRENGEN
 Haal de pan van het vuur. Roer de 
mozzarella en de helft van het basilicum door 
de risotto. Breng de risotto eventueel op 
smaak met peper en zout. 
 
 
 
 
RWEETJE: Dit gerecht bevat ongeveer 
250 g groente per persoon. Ook is dit gerecht 
door de kaas rijk aan vitamine B2, die helpt je 
energielevel op peil te houden.

SERVEREN
 Verdeel de risotto over de borden en 
garneer met het overige basilicum en de 
grana padano.

tTIP: De hoeveelheid vocht die je nodig hebt 
om de risotto te garen, is sterk afhankelijk 
van de grootte van je pan. Proef daarom 
tussendoor en voeg indien nodig meer water 
of bouillon toe.



Geraspte cheddar f

Verse koriander fTomaat f

Mexicaanse kruidenUi f

TomatenpureeKipfiletstukjes f

Bladerdeeg f

Waar empanadas nu echt vandaan komen, blijft een raadsel. Maar of ze nu uit Spanje, Portugal 
of Zuid-Amerika komen, één ding is zeker: ze zijn hartstikke lekker. Met de vulling kun je blijven 
variëren, wij hebben gekozen voor kip. Door deze te stoven, trekken alle smaken goed in het 
vlees. Deze eenvoudige kooktechniek vergt wat meer (wacht)tijd, maar dat is het zeker waard.  

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Kip-empanada met cheddar 
met tomaten-koriandersalade

Totaal: 50 min.0



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 33 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mexicaanse kruiden (tl) 1    2    3    4    5    6    
Kipfiletstukjes (g) f 100    200    300    400    500    600    
Tomatenpuree (kuipje)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Tomaat (st) f 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Verse koriander (g) f 5    10    15    20    25    30    
Geraspte cheddar
(g) 7) f

15    25    50    75    75    100    

Bladerdeeg 
(rol) 1) 21)  f

 1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
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) 3379 / 808 750 / 179
Vet totaal (g) 55 12
 Waarvan verzadigd (g) 20,3 4,5
Koolhydraten (g) 43 10
 Waarvan suikers (g) 12,3 2,7
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 32 7
Zout (g) 1,7 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 21) Melk/lactose

tTIP: Als de kipfiletstukjes te groot zijn, 
worden ze niet snel genoeg gaar. Het is 
belangrijk de kip even af te laten koelen zodat 
je deze niet te warm op het bladerdeeg legt. 
Anders wordt het bladerdeeg meteen heel 
zacht en zal deze niet goed gaar worden.Koel 
de kip snel af door deze uit te spreiden in een 
platte schaal en met twee vorken de overige 
stukjes kip uit elkaar te trekken.

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, saladekom en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de kip-empanada met cheddar

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Snipper de ui. 

BAKKEN
Verhit 1 el olijfolie per persoon in een 

hapjespan met deksel op middelhoog vuur 
en bak de ui en 1 tl Mexicaanse kruiden per 
persoon een halve minuut, tot de kruiden 
beginnen te geuren. Snijd ondertussen grote 
kipfiletstukjes klein t. Zet het vuur lager, 
voeg de kip toe en bak 3 – 4 minuten.

tTIP: Als de kipfiletstukjes te groot zijn, 
worden ze niet snel genoeg gaar. 

 KIP STOVEN
 Voeg per persoon 1/4 kuipje 
tomatenpuree en 3 el water toe aan de kip. 
Laat de kip, afgedekt, 16 – 20 minuten zachtjes 
koken op laag vuur. Roer regelmatig door. Haal 
de laatste 2 minuten het deksel van de pan, 
zodat de saus kan inkoken. De kip is klaar als 
je de stukjes met de bolle kant van een lepel 
gemakkelijk uit elkaar kunt trekken. Breng op 
smaak met peper en zout, haal de pan van het 
vuur en laat de kip afkoelen tt.

TOMATENSALADE MAKEN
 Snijd ondertussen de tomaat door de 
helft en daarna in halve maantjes. Snijd zowel 
de blaadjes als de steeltjes van de koriander 
fijn. Meng in een saladekom de extra vierge 
olijfolie en witte balsamicoazijn met peper en 
zout tot een dressing. Meng de tomaten en 
koriander met de dressing. 

EMPANADA MAKEN
 Meng de cheddar door de kip. Snijd 
per persoon 1/3 van de bladerdeegrol en 
leg het bladerdeeg op een bakplaat met 
bakpapier. Leg het kipmengsel aan één kant 
van het bladerdeeg en vouw de andere kant 
van het bladerdeeg eroverheen, zodat je een 
rechthoekige empanada overhoudt. Druk de 
randen voorzichtig dicht met een vork. Bak de 
empanada 10 – 15 minuten in de oven, of tot 
hij bruin is. 

SERVEREN
 Serveer de empanada met 
de tomaten-koriandersalade. 

ttTIP: Zorg dat de kip goed afgekoeld is 
voor je hem in stap 5 op het bladerdeeg legt – 
anders blijft het deeg zacht en wordt het niet 
goed gaar. Je kunt de kip sneller laten afkoelen 
door de stukjes met twee vorken uit elkaar te 
trekken.



Casarecce

TomatenblokjesItaliaans gekruide 
gehaktballen f

KnoflookteenUi 

Rode paprika fCourgette f

Geraspte grana padano 
f

Kruidenroomkaas f

Deze eenpanspasta is niet alleen heel smaakvol, hij 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 Quick & Easy

Eet binnen 5 dagen

- r

%

Snelle eenpanspasta met gehaktballen 
met courgette en romige tomatensaus

FamilybTotaal: 20 min.4



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 33 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) f  1/2 1    1 1/2 2    2 1/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Courgette (st)  1/3  2/3 1    1 1/3 1 2/3 2    
Rode paprika (st) f  1/2 1    1 1/2 2    2 1/2 3    
Italiaans gekruide 
gehaktballen (st) f

3    6    9    12    15    18    

Tomatenblokjes (pak)  1/2 1    1 1/2 2    2 1/2 3    
Casarecce (g) 1) 17) 20) 75    150    225    300    375    450    
Kruidenroomkaas
(g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Grana padano, geraspt 
(g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3778 / 903 407 / 97
Vet totaal (g) 42 5
 Waarvan verzadigd (g) 18,6 2,0
Koolhydraten (g) 79 8
 Waarvan suikers (g) 22,0 2,4
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 47 5
Zout (g) 4,2 0,5

ALLERGENEN

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

LTIP: Wist je dat tomaten in blik bijna 
evenveel vitaminen en mineralen bevatten 
als verse tomaten? Daarmee bevat dit gerecht 
meer dan 400 g groente per persoon. Zo 
krijg je met deze maaltijd al meer dan de 
dagelijkse aanbeveling aan groente binnen – 
supergezond dus!

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Snelle eenpanspasta met gehaktballen met courgette en romige tomatensaus.

SNIJDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui. Pers de 

knoflook of snijd fijn. Snijd de courgette en 
rode paprika in kleine blokjes.

NTIP: Let jij op je zoutinname? Bereid 
dan 250 ml bouillon per persoon met 
1/4 bouillonblokje.

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. 

 SAUS BEREIDEN
 Bak de ui, knoflook en rode paprika 
2 – 3 minuten in de soeppan. Voeg de 
tomatenblokjes en de runderbouillon toe aan 
de soeppan en breng aan de kook. 

PASTA KOKEN
 Weeg de casarecce t af, voeg samen 
met de courgette toe aan de soeppan en 
kook, afgedekt, 5 – 6 minuten in de saus. Voeg 
eventueel nog wat bouillon toe als de saus te 
droog wordt.

MENGEN EN KOKEN
 Voeg de kruidenroomkaas, de helft 
van de geraspte grana padano en de 
gehaktballen toe. Roer goed door en laat 
het geheel nog 3 – 4 minuten zachtjes koken 
zonder deksel. Breng op smaak met peper 
en zout.

SERVEREN
 Serveer de pasta in diepe borden 
en garneer met de overige geraspte 
grana padano.

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



Rode paprika f

Verse bieslook fZoete aardappel

KnoflookteenAubergine f

Geraspte belegen 
geitenkaas f

Paprikapoeder

De aubergine absorbeert de olijfolie als een spons: hoe meer olie je toevoegt, hoe zachter de 
aubergine wordt, maar daarmee wordt het gerecht ook calorierijker. Vind je de schil van de 
aubergine wat stug? Dan kun je deze er eventueel afhalen.Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Family

* V

% b

GEGRATINEERDE AUBERGINE MET ZOETE-AARDAPPELPUREE 
met belegen geitenkaas en bieslook

GlutenvrijgTotaal: 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
Aubergine (st) f 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Paprikapoeder (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Geraspte belegen 
geitenkaas (g) 3) 7) f

75 150 225 300 375 450

Zoete aardappel (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Verse bieslook (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 4 6 8 10 12
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Melk een scheutje
Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3515 / 840 494 / 118 
Vet totaal (g) 47 7
 Waarvan verzadigd (g) 19,2 2,7
Koolhydraten (g) 77 11
 Waarvan suikers (g) 28,5 4,0
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 19 3
Zout (g) 1,2 0,2

ALLERGENEN

 3) Eieren 7) Melk/lactose

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Vang dan 
bij het afgieten van de zoete aardappel een 
klein beetje kookvocht op en vervang de melk 
en roomboter in de puree door een scheutje 
van het kookvocht.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan, kleine kom, bakplaat met bakpapier en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de gegratineerde aubergine met zoete-aardappelpuree.

AUBERGINE SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de zoete aardappel. Halveer de 
aubergine in de lengte en snijd vervolgens in 
halve maantjes van 1/2 cm dik. Verdeel over een 
bakplaat met bakpapier.

AUBERGINE BAKKEN
Pers of snijd de knoflook fijn. Meng in 

een kleine kom 11/2 el olijfolie per persoon, het 
paprikapoeder, de knoflook, peper en zout. 
Bestrijk de aubergine met de kruidenoliet.
Bestrooi de aubergineplakken met de 
geitenkaas en bak 15 – 20 minuten in de oven, 
of totdat ze zacht en gaar zijn. 

 ZOETE AARDAPPEL KOKEN
 Weeg ondertussen de zoete aardappel 
af, schil de zoete aardappel en snijd in 
grove stukken. Kook de zoete aardappel 
10 minuten, afgedekt, in de pan met ruim 
water. Giet af en laat zonder deksel uitstomen. 

SNIJDEN
 Snijd of knip ondertussen de bieslook 
fijn. Snijd de rode paprika in blokjes. Verhit 
1/2 el olijfolie per persoon in een koekenpan op 
middelmatig vuur en bak de paprika  
7 – 9 minuten. Breng op smaak met peper 
en zout.

tTIP: Door de plakken aubergine ruim te 
bestrooien met zout, worden ze sneller zacht 
in de oven. Veeg het zout er na het bakken wel 
af. Droogt de aubergine te snel uit? Besprenkel 
dan met wat extra olijfolie. 

PUREE MAKEN
 Stamp de zoete aardappel met een 
aardappelstamper tot een grove puree. Meng 
de helft van de bieslook en de roomboter 
erdoor. Breng op smaak met peper en zout. 
Voeg eventueel een scheutje melk toe om het 
geheel wat smeuïger te maken.

SERVEREN
 Verdeel de zoete aardappelpuree over 
de borden en serveer met de gegratineerde 
aubergine en de paprikablokjes. Garneer met 
de overige bieslook. Besprenkel naar smaak 
met extra vierge olijfolie.

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer 
groente en vitamine C bevat dan de dagelijkse 
aanbeveling? Daarnaast bevat dit gerecht 
50% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid 
calcium en is het rijk aan vezels.



Little gem f

Tomaat fAvocado

BulgurGroene linzen

AmandelschaafselRode ui

Verse geitenkaas f

Citroen f

In deze bulgur-linzensalade combineer je de zachte smaak van avocado met de unieke smaak 
van geitenkaas. Little gem is een stevige slasoort, waardoor de bladeren weerstand kunnen 
bieden tegen de warmte van de bulgur en linzen, en niet slinkt. De geroosterde amandelen 
zorgen voor een lekkere bite.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Bulgur-linzensalade met geitenkaas 
Romig en fris met avocado en citroen 

VeggieVTotaal: 35 min.7
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Groene linzen (g) 30 60 90 120 150 180
Bulgur (g) 1) 20) 45 85 130 170 215 255
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Amandelschaafsel 
(g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

Avocado (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Little gem (krop) f 1 2 3 4 5 6
Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse geitenkaas 
(g) 7) f

50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 450 900 1350 1800 2250 2700
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zwarte balsamicoazijn 
(el) 1 2 3 4 5 6

Suiker (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
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) 3433 / 821 361 / 86
Vet totaal (g) 47 5
 Waarvan verzadigd (g) 15,3 1,6
Koolhydraten (g) 62 7
 Waarvan suikers (g) 15,6 1,6
Vezels (g) 19 2
Eiwit (g) 27 3
Zout (g) 5,4 0,6

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 20) Soja 25) Sesam

NTIP: Let jij op je zoutinname? Gebruik dan 
de helft van de benodigde hoeveelheid van het 
bouillonblokje.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, 2x koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de bulgur-linzensalade met geitenkaas.

LINZEN EN BULGUR KOKEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel. 

Weeg 30 gram linzen per persoon af en kook, 
afgedekt, in 25 – 30 minuten in de bouillon 
gaar op middellaag vuur. Voeg na 10 minuten 
de aangegeven hoeveelheid bulgur toe. 
Giet daarna af als dat nodig is en laat zonder 
deksel uitstomen.

UI KARAMELLISEREN
Snijd ondertussen de rode ui in fijne halve 

ringen. Verhit 1/2 el roomboter per persoon 
in een koekenpan en bak de ui goudbruin in 
6 – 8 minuten. Voeg de laatste 2 – 3 minuten 
de 1/2 el zwarte balsamicoazijn per persoon 
en suiker toe. Verhit een andere koekenpan, 
zonder olie, op hoog vuur en rooster de 
amandelen tot ze goudbruin kleuren. Haal uit 
de pan en bewaar apart.

 AVOCADO SNIJDEN
 Snijd de avocado doormidden, verwijder 
de pit en schil, en snijd het vruchtvlees 
in blokjes. 

SALADE MAKEN
 Snijd de tomaat in blokjes en de little 
gem fijn en voeg toe aan een saladekom. Snijd 
de citroen in parten. 

RTIP: Wist je dat avocado naast gezonde 
vetten ook veel kalium en vitamine E bevat? 
Kalium is onder andere belangrijk voor een 
gezonde bloeddruk en vitamine E voor een 
sterke weerstand. Hiernaast bevat dit gerecht 
door de bulgur, linzen en andere groenten 
ook meer dan de helft van de dagelijkse 
aanbeveling aan vezels.

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de bulgur en de linzen, de helft van 
de avocado en de helft van de geitenkaas toe 
aan de saladekom. Meng er de extra vierge 
olijfolie en de overige zwarte balsamicoazijn 
door en breng op smaak met peper en zout.

RWEETJE: Wist je dat een avocado sneller 
rijpt als je hem naast een appel of banaan legt?

SERVEREN
 Verdeel de salade over de borden. 
Verdeel de rode ui en de geschaafde 
amandelen erover en garneer met de overige 
geitenkaas, citroenparten en de avocado.



Meerzadenbaguette

PaprikapoederVers basilicum f

Rode paprika fTomaat f

KnoflookteenRode ui

Zure room f

Geraspte belegen 
kaas f

Tomatensoep met een tosti is een klassieke combinatie uit de Amerikaanse keuken, het is echt 
comfortfood. In dit recept rooster je de tomaten met paprika in de oven voor een intensere 
smaak. Je maakt van de tosti ook iets bijzonders door deze te maken met een lekker knapperige 
baguette, in de oven.

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

-

%

Geroosterde tomaat-paprikasoep 
met zure room en gegratineerde broodstengels

VeggieVTotaal: 50 min.0
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Tomaat (st) f 2 4 6 8 10 12
Rode paprika (st) f 1 2 3 4 5 6
Rode ui (st) 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Vers basilicum (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Meerzadenbaguette  
(st) 1) 11) 17) 20) 21) 22) 1 2 3 4 5 6

Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

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

Olijfolie (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Zwarte balsamicoazijn 
(el)  1 2 3 4 5 6

Groentebouillon (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) 3454 / 826 375 / 90
Vet totaal (g)  42 5
 Waarvan verzadigd (g)  11,4 1,2
Koolhydraten (g)  78 8
 Waarvan suikers (g)  22,0 2,4
Vezels (g) 16 2
Eiwit (g)  24 3
Zout (g)  4,0 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/lactose 
22) Noten

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht bijna 
3 keer de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid 
aan vitamine C bevat en meer dan 50% van de 
dagelijkse aanbeveling voor vezels?

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, bakplaat met bakpapier, soeppan en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de geroosterde tomaat-paprikasoep.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snijd de tomaten in kwarten en de rode 
paprika in repen. Hak de rode ui en de 
knoflook grof. Scheur de basilicumblaadjes 
grof, bewaar de takjes.

GROENTEN ROOSTEREN
Meng de tomaat, paprika, rode ui, de 

helft van de knoflook, de basilicumtakjes 
en de helft van de basilicumblaadjes in een 
ovenschaal of op een bakplaat met bakpapier. 
Besprenkel de groenten met de olijfolie, de 
zwarte balsamicoazijn en het paprikapoeder 
en meng goed. Breng op smaak met peper en 
zout en rooster de groenten 30 – 35 minuten in 
de oven.

 BROODSTENGELS MAKEN
 Snijd ondertussen de 
meerzadenbaguette in de lengte tot  
broodstengels van 1 – 2 cm breed. Leg de 
stengels op een bakplaat met bakpapier, 
besprenkel eventueel met een beetje olijfolie 
en bestrooi met de geraspte kaas en overige 
knoflook. Bereid ook de bouillon.

BROODSTENGELS BAKKEN
 Plaats de broodstengels boven de 
groenten in de oven en bak 10 – 12 minuten.

SOEP PUREREN
 Voeg ondertussen de groenten, inclusief 
het kookvocht, toe aan een soeppan. Pureer 
de groenten met een staafmixer en voeg 
de bouillon toe tot de soep de gewenste 
dikte heeft. 

SERVEREN
 Verdeel de soep over de kommen. 
Garneer de soep met de zure room 
en het overige basilicum. Serveer met 
de broodstengels.



Panko

KokosraspRadijs f

Witte langgraanrijstKokosmelk

Komkommer fLimoen f

Verse koriander f

Garnalen f

Gek op kokos? Dan zit je met dit recept goed. Voor het krokante jasje van de garnalen gebruik je 
een mengsel van panko, peper, zout en kokosrasp. Door de kokosrasp kort te roosteren, wordt 
de smaak nog intenser. Ook de rijst krijgt een kokossmaak én -geur doordat je hem kookt met 
kokosmelk. Een piña colada erbij en je kokosfeestje is compleet! 

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

KROKANTE GARNALEN MET KOKOSRIJST 
met zoetzure komkommer en radijs

LactosevrijdTotaal: 40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kokosmelk (ml) 26) 50    100    150    200    250    300    
Witte langgraanrijst (g) 85    170    250    335    420    505    
Limoen (st) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Komkommer (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Radijs (st) f 7    14    21    28    35    42    
Kokosrasp (g) 
19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Panko (g) 1) 25    50    75    100    125    150    
Garnalen (g) 2) f 80    160    240    320    400    480    
Verse koriander (g) f 21/2 5    71/2 10    121/2 15    

Zelf toevoegen
Suiker (tl) 1    2    3    4    5    6    
Wittewijnazijn (el) 1    2    3    4    5    6    
Zonnebloemolie (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) 3222 / 770 619 / 148
Vet totaal (g) 30 6
 Waarvan verzadigd (g) 16,1 3,1
Koolhydraten (g) 99 19
 Waarvan suikers (g) 11,3 2,2
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 25 5
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 2) Schaaldieren
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, saladekom, kom, keukenpapier, bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de krokante garnalen met kokosrijst.

RIJST KOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Meng de kokosmelk in een pan met deksel 
met 250 ml water per persoon, peper en zout 
en breng aan de kook. Kook hierin de rijst, 
afgedekt, 12 – 14 minuten op laag vuur. Giet 
daarna af en laat, afgedekt, nagaren. 

RIJST KOKEN
Snijd ondertussen per persoon 2 kleine 

partjes van de limoen en bewaar deze 
apart. Pers de rest van de limoen uit in een 
saladekom en meng het sap met de suiker, 
wittewijnazijn, peper en zout tot een dressing. 

 ZOETZUUR MAKEN
 Halveer de komkommer in de lengte, 
verwijder de zaadlijst met een theelepel en 
snijd de komkommer in halve maantjes. 
Verwijder het blad van de radijsjes en snijd 
de radijsjes in dunne plakjes. Meng de 
komkommer en radijs met de zoetzure 
dressing in de saladekom. Zet tot gebruik in 
de koelkast en schep tussendoor een aantal 
keer om.

GARNALEN BEREIDEN
 Meng in een kom de kokosrasp t met 
de panko, peper en zout. Dep de garnalen 
droog met keukenpapier en papier en meng 
ze dan op een bakplaat met bakpapier met 
de zonnebloemolie. Strooi het kokosmengsel 
over de garnalen en meng goed, zodat de 
garnalen een jasje van panko krijgen. Het is 
niet erg als er te veel van het kokosmengsel 
op de bakplaat ligt – dit kun je later gebruiken 
als krokante garnering. Bak de garnalen 
12 – 14 minuten in de oven.

KORIANDER SNIJDEN
 Snijd ondertussen de koriander grof.

SERVEREN
 Serveer de krokante garnalen met 
de kokosrijst en het zoetzuur. Garneer het 
gerecht met de koriander en serveer met de 
limoenpartjes. Strooi het achtergebleven 
krokante kokosmengsel over de rijst.

tTIP: Wil je de kokosrasp meer smaak 
geven? Rooster deze dan kort in een 
koekenpan op middelhoog vuur voor je hem 
met de panko mengt.



Pastaliefhebbers opgelet! We hebben een nieuwe pastavariant op het menu: ravioli gevuld 
met bloemkool en beurre noisette. Dit laatste is gesmolten boter waarbij de eiwitten bruin 
kleuren. Hierdoor krijgt het een hazelnootachtige smaak en geur. De sperziebonen en 
groene peultjes maken het lekker fris en de pompoenpitten zorgen voor een bite – dat wordt 
genieten vanavond. 

Supersimpel Veggie

Eet binnen3 dagen Caloriefocus

- V

§ L

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Pompoenpitten

Citroen fSjalot

Ravioli met bloemkool 
en beurre de noisette f

Sperziebonen f

KnoflookteenPeultjes f

Geraspte oude kaas f

RAVIOLI GEVULD MET BLOEMKOOL EN BEURRE NOISETTE 
met sperziebonen, peultjes en oude kaas
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3 BAKKEN 
• Verhit de roomboter per persoon in een hapjespan of een 

grote koekenpan. Fruit de knoflook en sjalot 2 – 3 minuten 
op middelmatig vuur. 

• Verhit een andere koekenpan, zonder olie, op hoog vuur en 
rooster de pompoenpitten tot ze beginnen te poffen. Haal 
uit de pan en bewaar apart. 

• Voeg de ravioli, peultjes en sperziebonen toe aan de 
knoflook en sjalot en schep goed om. Bak 1 – 2 minuten op 
middelhoog vuur. Breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN 
• Blus de ravioli af met 1 el citroensap per persoon. 
• Verdeel de ravioli met sperziebonen en peultjes over de 

borden en garneer met de oude kaas en pompoenpitten.

1 VOORBEREIDEN
• Breng in een pan met deskel ruim water aan de kook voor 

de sperziebonen.
• Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen en snijd de 

sperziebonen in 2 gelijke stukken.

2 KOKEN EN SNIJDEN
• Kook de sperziebonen 7 – 8 minuten in de pan met deksel. 

Voeg na 2 minuten de ravioli en de peultjes toe. Giet 
daarna af, spoel af onder koud water en laat uitstomen 
zonder deksel. 

• Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn. Snijd de sjalot in 
halve ringen. 

• Pers de citroen uit. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Sperziebonen (g) f 75    150    225    300    375    450    
Ravioli met bloemkool en beurre de 
noisette (g) 1) f

140    280 420 560 700 840

Peultjes (g) f 50    100    150    200    250    300    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sjalot (st) 1    2    3    4    5    6    
Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 1 1/2
Pompoenpitten (g) 19) 22) 25) 5    10    15    20    25    30    
Geraspte oude kaas  (g) 7) f 121/2 25    371/2 50    621/2 75    

Zelf toevoegen
Roomboter (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) 2607 / 623 650 / 155
Vetten (g) 34 9
 Waarvan verzadigd (g) 20,7 5,1
Koolhydraten (g) 55 14
 Waarvan suikers (g) 5,6 1,4
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 19 5
Zout (g) 1,1 0,3

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 24) Sesam

BENODIGDHEDEN: Hapjespan of grote koekenpan, koekenpan en pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de  ravioli gevuld met bloemkool en beurre noisette



Wie burrito's lastig te eten vindt kan zijn hart ophalen – vanavond serveer je alle ingrediënten 
van een burrito namelijk in een bakje. Net zo lekker, maar een stuk makkelijker te eten. De kip 
breng je op smaak met guadalajara-kruiden, een typisch Mexicaans kruidenmengsel met onder 
andere jalapeño en komijn. Schijnt de zon? Dit gerecht kun je prima meenemen naar het park.

Supersimpel Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

- g

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Limoen f

Zwarte bonenKipfiletstukjes f

Rode puntpaprika fWitte langgraanrijst

Mexicaanse kruidenRode ui

Zure room fMais

Verse koriander f

Mexicaanse bowl met kipfilet 
met rijst, bonen en mais
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3 BONEN BEREIDEN 
• Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een andere koekenpan 

op middelhoog vuur. Bak per persoon 1/2 tl Mexicaanse 
kruiden 1 minuut en voeg dan de uitgelekte zwarte 
bonen toe. 

• Bak de bonen 3 – 4 minuten. Breng op smaak met peper 
en zout.

• Snijd de limoen in partjes en snijd de koriander grof. Laat 
de mais uitlekken in een zeef.

4 SERVEREN 
• Meng de rijst met de helft van de koriander en het sap van 

1 limoenpartje per persoon. Breng de rijst op smaak met 
peper en zout. 

• Verdeel de rijst over kommen of diepe borden. Leg de rijst, 
kipfiletstukjes, bonen, puntpaprika en mais naast elkaar 
op de rijst.

• Garneer met de rest van de koriander, de zure room en de 
overige limoenpartjes. 

1 KOKEN EN SNIJDEN
• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel voor 

de rijst. Kook de rijst, afgedekt, in 12 – 15 minuten gaar.
• Halveer de rode puntpaprika, verwijder de zaadlijsten en 

snijd in dunne halve ringen t. 
• Snijd de rode ui in halve ringen. 

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

middelhoog vuur. Voeg per persoon 1/2 tl van de Mexicaanse 
kruiden toe en bak 1 minuut. 

• Voeg de kipfiletstukjes en rode ui toe en bak 6 – 8 minuten, 
of tot ze de kipfiletstukjes gaar zijn. 

• Laat de zwarte bonen uitlekken in een zeef.  

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Witte langgraanrijst (g) 85    170    250    335    420    505    
Rode puntpaprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mexicaanse kruiden (tl) 1    2    3    4    5    6    
Kipfiletstukjes (g) f 100    200    300    400    500    600    
Zwarte bonen (pak)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Limoen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse koriander (g) f 5    10    15    20    25    30    
Mais (blik)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Zure room (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    

Zelf toevoegen
Olijfolie (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) 3253 / 778 616 / 147
Vetten (g) 24 5
 Waarvan verzadigd (g) 5,9 1,1
Koolhydraten (g) 94 18
 Waarvan suikers (g) 11,1 2,1
Vezels (g) 14 3
Eiwit (g) 39 7
Zout (g) 1,2 0,2

ALLERGENEN

7) Melk/lactose

tTIP: In dit gerecht eet je de rode puntpaprika rauw, voor 
een extra frisse bite. Houd je hier niet van? Bak de puntpaprika 
dan mee met de bonen in stap 3. 

LTIP: Wist je dat dit gerecht bijna de helft van de dagelijkse 
aanbevolen hoeveelheid vezels bevat? Dat komt voornamelijk 
door de zwarte bonen. Daarnaast is dit gerecht rijk aan ijzer, 
kalium en magnesium. Belangrijk voor de energievoorziening, 
een gezonde bloeddruk en gezonde spieren.

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, 2x koekenpan en zeef. 
Laten we beginnen met het koken van de  Mexicaanse bowl met kipfilet



30 min Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen
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+ Veel handelingen

Vandaag staat er een typisch Zuid-Amerikaans gerecht op het menu: steak met chimichurri. 
Chimichurri is een kruidige saus die in Argentinië en Uruguay veel wordt gegeten bij gegrild vlees. Je 
maakt deze smaakvolle saus gemakkelijk zelf van onder andere groene peper, sjalot, knoflook en 
verschillende kruiden.

RUMPSTEAK MET CHIMICHURRI 
MET ROSEVAL AARDAPPELEN, KASTANJECHAMPIGNONS EN SALADE

Verse bladpeterselie & 
koriander f

SjalotGroene peper f

Kastanjechampignons 
f

Roseval aardappelen

KnoflookteenGele cherrytomaten f

Mayonaise fGezouten amandelen

Rucola fRumpsteak f

Verse oregano f



BEGIN 
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1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh
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STEAK BAKKEN
 Dep de rumpsteak droog met 
keukenpapier. Verhit de overige boter in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
rumpsteak 1 – 3 minuten per kant. Breng 
op smaak met peper en zout. Haal uit de 
pan en laat rusten onder aluminiumfolie. 
Zet de pan terug op het vuur en voeg de 
kastanjechampignons en de overige 
knoflook toe. Breng op smaak met peper en 
zout en bak 4 – 5 minuten. Blus daarna af met 
1 tl zwarte balsamicoazijn per persoon.

SALADE MAKEN
  Meng ondertussen in een saladekom 
de extra vierge olijfolie, de overige zwarte 
balsamicoazijn en peper en zout naar smaak 
tot een dressing. Voeg de rucola, de gele 
cherrytomaten en de amandelen toe en 
meng goed. Snijd de rumpsteak in plakken.

SERVEREN
 Verdeel de rumpsteak over de borden. 
Verdeel ook de champignons, de salade en de 
roseval aardappelen over de borden. Garneer 
de rumpsteak en de champignons met 11/2 el 
chimichurri per persoon en serveer met de 
mayonaise. Verdeel de overige chimichurri 
over de champignons.

ttTIP: Heb je een keukenmachine? 
Gebruik deze dan om de chimichurri in 
te maken.

SNIJDEN EN BAKKEN
Was de aardappelen grondig en snijd 

in parten. Verhit de helft van de roomboter 
in een hapjespan of koekenpan en bak 
de aardappelpartjes 20 – 23 minuten op 
middelhoog vuur, of tot ze goudbruin en 
krokant zijn t. Schep regelmatig om.

SNIJDEN
Snijd ondertussen de champignons in 

kwarten. Halveer de gele cherrytomaten. Pers 
de knoflook of snijd fijn.

tTIP: Wil je de aardappelen bruiner gebakken 
hebben? Bak de aardappelen dan  
25 – 35 minuten, afgedekt, op middelhoog vuur. 
Haal na 20 minuten het deksel van de pan. 
Schep regelmatig om en breng op smaak met 
zout en peper.

CHIMICHURRI MAKEN
 Verwijder de zaadlijsten van de groene 
peper. Snijd de sjalot, de groene peper en de 
verse bladpeterselie, koriander en oregano 
zeer fijn tt. Voeg toe aan een kleine kom en 
meng met de olijfolie, de helft van de zwarte 
balsamicoazijn, de helft van de knoflook en 
peper en zout naar smaak.

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

300 600 900 1200 1500 1800

Kastanjechampignons 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Gele cherrytomaten 
(g) f

60 125 180 250 305 375

Knoflookteen (st) 2 4 6 8 10 12
Groene peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Sjalot (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse bladpeterselie & 
koriander (g) f

5 10 15 20 25 30

Verse oregano (g) f 3 5 8 10 13 15
Rumpsteak (st) f 1 2 3 4 5 6
Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Gezouten amandelen 
(g) 5) 8) 25) 20 40 60 80 100 120

Mayonaise 
(g) 3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

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

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) 4469 / 1068 591 / 141
Vetten (g) 65 9
 Waarvan verzadigd (g) 14,2 1,9
Koolhydraten (g) 69 9
 Waarvan suikers (g) 9,3 1,2
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 45 6
Zout (g) 0,5 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren 5) Pinda's 8) Noten 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij  
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, saladekom, kleine kom, keukenpapier, aluminiumfolie en hapjespan of koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de rumpsteak met chimichurri.



40 min

Eet binnen 5 dagen
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+ Veel handelingen

Salade caprese: simpel, maar oh zo lekker – niet voor niets een echte klassieker! Met rijpe tomaten, 
smaakvolle buffelmozzarella, vers basilicum en goede olijfolie maak je in een handomdraai een 
heerlijke salade. Hoe beter de kwaliteit van de ingrediënten, hoe lekkerder de caprese. Voor de kip 
maak je zelf een notenkorstje van walnoot, hazelnoot en knoflook.

KIPFILET MET NOTENKORST 
MET SALADE CAPRESE EN VERSE PAPPARDELLE

Mini-romatomaten f

Pruimtomaat fVerse pappardelle f

Geroosterde 
hazelnoten

Walnoten

Kipfilet fKnoflookteen

Zongedroogde tomaten 
f

Olijven & kappertjes fVers basilicum f

Buffelmozzarella f
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CAPRESE MAKEN
 Snijd ondertussen de pruimtomaat en 
mini-romatomaten in plakken en scheur de 
buffelmozzarella in grove stukken. Meng in 
een kom de zwarte balsamicoazijn met de 
helft van de extra vierge olijfolie, peper en 
zout. Snijd de blaadjes basilicum grof. Leg 
de plakken tomaat op een serveerschaal en 
verdeel de mozzarella erover. Besprenkel de 
salade caprese met de dressing en bestrooi 
met het basilicum.

PASTA AFMAKEN
  Hak de olijven en de kappertjes grof. 
Snijd de zongedroogde tomaten in stukjes. 
Schep de kipfilet uit de ovenschaal en meng 
de pappardelle met het overgebleven bakvet 
en de losgelaten nootjes in de ovenschaal. 
Schep vervolgens de zongedroogde tomaten, 
de olijven en kappertjes door de pappardelle 
en breng op smaak met de overige extra vierge 
olijfolie, peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de pappardelle over de borden 
en leg de kipfilet erop. Serveer met de 
salade caprese.

ttTIP: De pasta is bestrooid met een laagje 
bloem, zodat de linten niet aan elkaar plakken. 
Je hoeft de pasta niet te spoelen voor je hem 
kookt, de bloem blijft achter bij het afgieten.

NOTENBOTER MAKEN t
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Haal de roomboter uit de koelkast en laat op 
kamertemperatuur komen. Hak de walnoten 
en de hazelnoten fijn en pers de knoflook of 
snijd fijn. Meng in een kleine kom met een vork 
de roomboter met de knoflook en de noten 
en breng op smaak met peper en zout.

KIP BAKKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan 

op middelhoog vuur. Bak de kipfilet in 
4 – 6 minuten rondom bruin. Hij hoeft 
nog niet gaar te zijn. Kook ondertussen 
ruim water in een pan met deksel voor de 
verse pappardellett.

tTIP: Haal indien mogelijk de boter een uur 
voor je begint met koken uit de koelkast, dan 
kun je hem makkelijker mengen.

 KIP IN DE OVEN
 Leg ondertussen de kipfilet inclusief 
bakvet in een ovenschaal en besmeer de 
bovenkant van de filet met het grootste deel 
van de notenboter. Schep de rest van de 
notenboter bij het bakvet en bak de kipfilets 
6 – 8 minuten in de oven. Kook de verse 
pappardelle 4 – 6 minuten gaar. Giet daarna af 
en laat zonder deksel uistomen.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Walnoten (g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60
Geroosterde 
hazelnoten 
(g) 8) 19) 25)

10 20 30 40 50 60

Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kipfilet (st) f 1 2 3 4 5 6
Verse pappardelle 
(g) 1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Pruimtomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Mini-romatomaten 
(g) f

60 125 185 250 310 375

Buffelmozzarella 
(bol) 7) f

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

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

15 30 45 60 75 90

Zongedroogde tomaten 
(g) f

15 30 45 60 75 90

Zelf toevoegen
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el) 1 11/2 2 21/2 31/2 4    
Zwarte balsamicoazijn 
(tl)

1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie (el) 1 11/2 2 21/2 31/2 4    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4703 / 1124 847 / 202
Vetten (g) 64 12
 Waarvan verzadigd (g) 18,7 3,4
Koolhydraten (g) 77 14
 Waarvan suikers (g) 8,5 1,5
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 57 10
Zout (g) 2,0 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sesam 

BENODIGDHEDEN
Kleine kom, serveerschaal, ovenschaal, pan met deksel en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de kipfilet met notenkorst.



ONTBIJT 1- 

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

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

  #HelloFresh 

 

WEEK 33 | 2019

EIMUFFINS  
met ontbijtspek, bosui en kaas

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Bosui (st)   f 1 2

Ontbijtspek (plakken) f 4 8

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Geraspte belegen kaas (g) 7) f 25 50

Paprikapoeder (tl) ½ 1

Zelf toevoegen

Zonnebloemolie (el) ½ 1

Melk (ml) 25 50

Peper & zout Naar smaak

  fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Muffinvorm en kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1349 / 323 796 / 191 
Vetten (g) 26 15
 Waarvan verzadigd (g) 9,3 5,5
Koolhydraten (g) 1 2
 Waarvan suikers (g) 1,1 0,6
Vezels (g) 1 0
Eiwit (g) 22 13
Zout (g) 1,1 0,6

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose

1 Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet per persoon 2 holtes van de muffinvorm 
in met de zonnebloemolie.

2 Snijd de bosui fijn en het ontbijtspek in dunne repen. Breek de eieren boven een 
kom en klop samen met de melk los met een vork of garde.

3Meng de bosui, het ontbijtspek en de geraspte kaas door de eieren. Breng op 
smaak met paprikapoeder, peper en zout.

4 Verdeel het eimengsel over de ingevette muffinvorm. Bak de eimuffins in 
25 – 30 minuten goudbruin.

 EIMUFFINS  
Met ontbijtspek, bosui en kaas 
 
 
 
SMOOTHIE MET 
BANAAN  
Met kokosmelk en 
dadelstukjes 
 
CRACKERS MET 
ACHTERHAM  
Met kruidenkaas en veldsla  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

SPELTWAFELS MET AVOCADO  
met tomaat en oude kaas

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Avocado (st) 1 2

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

Pruimtomaat (st) f 2 4

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

Peper Naar smaak

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1483 / 355 680 / 163
Vetten (g) 24 11
 Waarvan verzadigd (g) 7,4 3,4
Koolhydraten (g) 20 9
 Waarvan suikers (g) 4,7 2,2
Vezels (g) 6 3
Eiwit (g) 12 6
Zout (g) 0,6 0,3

ALLERGENEN

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

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

de schil. 

2 Verdeel de avocado over de 
speltwafels. Snijd de pruimtomaat 

in plakken en verdeel de plakken over 
de avocado.

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

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Griekse yoghurt (ml) 7)  f 250 500

Meergranenvlokken (g) 1) 19) 22) 25) 50 100

Passievrucht (st) f 2 4

Vijgenstukjes (g) 20 40

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

 fin de koelkast bewaren

 

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1293 / 309 699 / 167 
Vetten (g) 18 10
 Waarvan verzadigd (g) 9,7 5,2
Koolhydraten (g) 22 12
 Waarvan suikers (g) 6,6 3,6
Vezels (g) 3 2
Eiwit (g) 12 7
Zout (g) 0,3 0,1

ALLERGENEN

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

1 Verdeel de Griekse yoghurt over de 
kommen. Roer de meergranenvlokken 

door de yoghurt.

2 Snijd de passievruchten doormidden, 
lepel het vruchtvlees eruit en verdeel 

over de yoghurt. 

3 Garneer met de vijgenstukjes 
en pompoenpitten.

GRIEKSE YOGHURT MET PASSIEVRUCHT  
Met vijgen en pompoenpitten


