
Nootmuskaat is het hart van de schijnvrucht 
die aan de muskaatboom groeit. De noot 

is omwikkeld door een felrood jasje dat 
ook wordt gebruikt: in gedroogde vorm is 

het foelie.

NOOTMUSKAAT

Ravigotesaus fNootmuskaat 

Sperziebonen fVastkokende 
aardappelen

Schelvis zonder vel fOntbijtspek f

Schelvis behoort tot de familie van de kabeljauwachtigen, de smaak is alleen iets sterker en 
het visvlees wat zachter. Het vlees valt in "schellen" uit elkaar, vandaar de naam schelvis. 
Onze schelvis heeft het MSC-logo, wat staat voor duurzame visserij. Lees alles over deze vis op 
onze blog!

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g

§

SCHELVIS MET SPEK EN SPERZIEBONEN  
Met goudbruine aardappelschijfjes

FamilybTotaal: 35-40 min.8 LEES MEER OVER
• SCHELVIS • 
OP DE BLOG



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

Sperziebonen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Ontbijtspek 
(plakken) f

2 4 6 8 10 12

Schelvis zonder vel 
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Nootmuskaat (bol) 1 1 1 1 1 1
Ravigotesaus 
(g) 3) 10) 19) 22) f

40 80 120 160 200 240

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3368 / 805 582 / 139
Vet totaal (g) 52 9
 Waarvan verzadigd (g) 11,9 2,1
Koolhydraten (g) 50 9
 Waarvan suikers (g) 3,4 0,6
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 29 5
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, koekenpan en fijne rasp.
Laten we beginnen met het koken van de schelvis met spek en sperziebonen.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil 

de aardappelen of was ze grondig en snijd 
in plakken van een ½ cm. Verdeel over een 
bakplaat met bakpapier, besprenkel met de 
zonnebloemolie en breng op smaak met peper 
en zout. Bak de aardappelen 30 – 40 minuten 
in de voorverwarmde oven, of tot ze goudbruin 
kleuren t.

BOONTJES KOKEN
Verwijder ondertussen de steelaanzet 

van de sperziebonen en snijd de bonen in 
2 gelijke stukken. Schenk een bodempje 
water in een pan met deksel. Voeg een snufje 
zout en de sperziebonen toe. Breng afgedekt 
aan de kook en laat 8 – 10 minuten zachtjes 
koken. Giet daarna af en laat zonder deksel 
uitstomen. Roer naar smaak een klein deel 
van de roomboter door de boontjes. Breng op 
smaak met peper en zout.

 SCHELVIS INWIKKELEN
 Leg ondertussen de plakjes ontbijtspek 
zo naast elkaar dat ze elkaar in de lengte 
net overlappen. Leg de schelvis overdwars 
op de plakjes en wikkel de schelvis in het 
ontbijtspek tt.      

VIS BAKKEN
 Verhit de overige roomboter in een 
koekenpan en bak de in spek gewikkelde vis 
2 – 3 minuten per kant op middelhoog vuur, of 
totdat hij gaar is. Breng op smaak met peper.

NOOTMUSKAAT RASPEN
 Rasp ondertussen de nootmuskaat met 
een fijne rasp. Let op: je hebt er maar een 
snufje van nodig. 

tTIP: Krijg je aardappelen moeilijk gaar in de 
oven? Kook de aardappelschijfjes dan eerst 5 
minuten voor. Bak ze vervolgens in 20 minuten 
in de oven.

SERVEREN
 Serveer de in spek gewikkelde 
schelvis met de aardappelschijfjes en de 
sperziebonen. Bestrooi de sperziebonen 
naar smaak met nootmuskaat en serveer met 
de ravigotesaus. 

ttTIP: De schelvis wordt soms gevouwen 
geleverd, zodat hij in de verpakking past. 
Vouw hem niet uit voordat je hem in het 
ontbijtspek wikkelt, opgevouwen blijft het 
vispakketje steviger.



Vrije-uitloopei f

Prei fKomkommer f

Indisch gekruide 
varkenshaasreepjes f

Knoflookteen

Rode peper fPandanrijst

Gezouten pinda's

Achterham f

Het geheim van goede gebakken rijst is dat de rijst niet te nat moet zijn wanneer je deze bakt. De 
rijst kleeft dan aan elkaar en het resultaat is een plakkerige massa. Lees voor het koken onze tip 
op de achterkant om dit te voorkomen. De friszure komkommer vormt een smakelijke balans 
met het hartige van de varkenshaas.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

CHINESE RIJST MET GEMARINEERDE VARKENSREEPJES 
Met ham, omelet en pittige zoetzure-komkommer

Totaal: 40-45 min.9

Wist je dat pinda's onder de grond groeien? 
Als de gele bloemetjes van de pindaplant 

uitgebloeid zijn, ontwikkelt de vrucht 
zich verder in de grond. Het is dus altijd 

even zoeken!

PINDA'S



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Indisch gekruide 
varkenshaasreepjes 
(g) f

110    220    330    440    550    660    

Pandanrijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Komkommer (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Prei (g) f 100    200    300    400    500    600    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1    2    3    4    5    6    
Achterham (g) 7) 15) f 10    15    25    30    35    40    
Gezouten pinda's 
(g) 5) 22) 25) 20    40    60    80    100    120    

Zelf toevoegen
Ketjap (el) 1 2 3 4 5 6
Suiker (tl) 11/2 3    41/2 6     71/2 9    
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Witte- of rijstwijnazijn (tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
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) 3983 / 952 530 / 127 
Vet totaal (g)  44 6
 Waarvan verzadigd (g)  7,7 1,0
Koolhydraten (g)  93 12
 Waarvan suikers (g)  15,8 2,1
Vezels (g)  6 1
Eiwit (g)  42 6
Zout (g)  1,3 0,2

ALLERGENEN

3) Eieren 5) Pinda's 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 22) Noten 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
2 x kom, pan met deksel, wok of hapjespan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Chinese rijst met gemarineerde varkensreepjes.

VOORBEREIDEN
Pers de knoflook of snijd fijn. Meng in een 

kom de varkensreepjes met de knoflook, de 
ketjap t, 1 tl suiker per persoon en de helft 
van de olijfolie. Laat minimaal 15 minuten 
marineren. Kook ondertussen 250 ml water 
per persoon in een pan met deksel en kook de 
rijst, afgedekt, 12 – 15 minuten. Giet daarna 
als het nodig is af en laat volgens de tip 
droogstomen en afkoelen tt.

ZOET-ZUUR MAKEN
Verwijder ondertussen de zaadlijsten 

van de rode peper en snijd de rode peper 
fijn. Snijd de komkommer in kleine blokjes 
en meng in een kom met de rode peper, 
de wittewijn- of rijstazijn en 1/2 tl suiker per 
persoon. Laat het zoetzuur intrekken, schep af 
en toe om.

 BAKKEN EN SNIJDEN
 Snijd ondertussen de prei in de lengte 
in vieren en vervolgens klein. Verhit de 
zonnebloemolie in een wok of hapjespan 
en bak de prei 10 minuten op middellaag 
vuur. Klop ondertussen het ei los in een kom. 
Verhit de overige olijfolie in een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak een omelet van 
het ei. Haal de omelet uit de pan en snijd in 
reepjes. Snijd de ham in blokjes van ongeveer 
1 cm.

RIJST BAKKEN
 Verhoog het vuur van de wok of 
hapjespan met prei naar middelhoog, schep 
de rijst erbij en bak de rijst 2 – 3 minuten 
mee. Schep niet te vaak om zodat de rijst 
goed kan aanbakken. Voeg de ham en de 
omeletreepjes toe en bak 2 – 3 minuten. 
Breng op smaak met peper en zout. 
 
tTIP: Heb je geen ketjap in huis? Je kunt 
eventueel ook sojasaus toevoegen met 
honing. Gebruik dan 1/2 el sojasaus en 1/2 el 
honing per persoon.

VARKENSREEPJES BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
andere koekenpan op middelhoog vuur 
en bak de gemarineerde varkensreepjes 
4 – 6 minuten. Hak ondertussen de 
pinda's grof.
 

ttTIP: Om de rijst krokant te krijgen is het 
belangrijk dat hij eerst goed droogstoomt, 
anders plakken de korrels aan elkaar. Spreid 
de rijst na het koken uit over een snijplank of 
bord en wacht tot hij afgekoeld is.

SERVEREN
 Verdeel de gebakken rijst over de borden 
en schep de varkensreepjes ernaast. Garneer 
met de gezouten pinda's en serveer met de 
zoetzure komkommer.



Hoewel hij ook zoete aardappel wordt 
genoemd, is de bataat officieel geen 

aardappel, maar een groente. Hij bevat 
meer vitaminen en mineralen, meer vezels 

en ook meer koolhydraten dan 
de aardappel.

BATAAT

Oude kaas, blokjes f

Rucola & veldsla fTomaat f

BataatHalfkruimige 
aardappelen

Rode uiPecannoten

Met het recept voor traditionele stamppot of stoemp kun je eindeloos variëren. Vandaag 
vervang je de aardappels door bataat, ook wel zoete aardappel. De bataat 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 Glutenvrij

- v

% g

BATAATSTAMPPOT MET OUDE KAAS  
Met veldsla, rucola en pecannoten

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Halfkruimige 
aardappelen (g) 100    200    300    400    500    600    

Bataat (g) 200    400    600    800    1000    1200    
Pecannoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Rode ui (st) 1    2    3    4    5    6    
Tomaat (st) 1    2    3    4    5    6    
Rucola & veldsla 
(g) 23) f

40    80    120    160    200    240    

Oude kaas, blokjes
(g) 7) f

40    75    100    125    150    175    

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 & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2732 / 653 420 / 100
Vet totaal (g)  28 4
 Waarvan verzadigd (g)  11,1 1,7
Koolhydraten (g)  74 11
 Waarvan suikers (g)  22,1 3,4
Vezels (g)  12 2
Eiwit (g)  20 3
Zout (g)  1,8 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de bataatstamppot met oude kaas.

AARDAPPEL EN BATAAT KOKEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel 

voor de puree. Weeg de aardappelen en de 
bataat af. Was of schil de aardappelen en 
de bataat en snijd in grove stukken. Kook 
de aardappelen met de bataat, 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.

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

PUREE MAKEN
 Stamp de aardappelen en bataat 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 oude 
kaas 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 oude kaas en 
de pecannoten.

LTIP: Let je op je calorie-inname? Laat de 
pecannoten dan achterwege. Het gerecht 
bevat dan 583 kcal, 21 g vet, 73 g koolhydraten, 
11 g vezels, 19 g eiwitten en 1,8 g zout.



Van het Caribisch gebied tot Azië: overal waar 
kokospalmen groeien, vind je kokosmelk 

terug in de keuken. Het wordt gemaakt van 
het geraspte, witte vlees van de kokosnoot. 

KOKOSMELK

Verse bieslook f

Tomaat fMaiskolf f

Vastkokende 
aardappelen

Sjalot

Gedroogd laurierbladPaprikapoeder 

Kokosmelk 

Garnalen f

Deze romige soep is geïnspireerd op chowder, een soep uit de Verenigde Staten. Chowder 
bestaat in vele soorten en maten maar het is altijd een stevige soep, meestal gemaakt met 
room of melk. Eén van de bekendste chowders is clam chowder uit New England, met kokkels 
(clams). Wij geven de soep een eigen twist met kokosmelk en garnalen.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g

§

Romige soep met garnalen en kokosmelk 
Met verse mais, tomaat en aardappel

Calorie-focusLTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vastkokende 
aardappelen (g) 200    400    600    800    1000    1200    

Paprikapoeder (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gedroogd laurierblad 
(st) 1    2    3    4    5    6    

Maiskolf (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomaat (st)  f 2    4    6    8    10    12    
Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

10    20    30    40    50    60    

Garnalen (g) 2) f 90    180    270    360    450    540    
Kokosmelk (g) 26) 125    250    375    500    625    750    

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje 
(st)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2

Roomboter (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Wittewijnazijn (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) 2777 / 663 317 / 76 
Vet totaal (g)  38 4
 Waarvan verzadigd (g)  26,0 3,0
Koolhydraten (g)  57 7
 Waarvan suikers (g)  14,4 1,6
Vezels (g)  8 1
Eiwit (g)  22 3
Zout (g)  4,8 0,5

ALLERGENEN

2) Schaaldieren
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de romige soep met garnalen en kokosmelk.

VOORBEREIDEN
Breng 225 ml water persoon aan de kook. 

Snipper de sjalot. Schil de aardappelen en 
snijd in kleine blokjes van 1 – 11/2 cm. Verhit 
de roomboter in een soeppan met deksel op 
middelmatig vuur en fruit de sjalot met een 
snuf zout 3 minuten. Voeg het paprikapoeder 
en het laurierblad toe en bak nog 1/2 minuut.

AARDAPPELEN KOKEN
Voeg de aardappelen toe aan de pan, 

schenk het kokende water erbij en verkruimel 
het bouillonblokje erboven. Kook de 
aardappelen in 12 – 15 minuten gaar.

 SNIJDEN
 Zet ondertussen de maiskolf rechtop 
op een snijplank en snijd de maiskorrels 
er voorzichtig af. Snijd de tomaat in grove 
stukken en snijd de bieslook fijn.

GARNALEN BAKKEN
 Dep de garnalen droog met 
keukenpapier. Verhit de olijfolie in een 
koekenpan op hoog vuur en bak de garnalen 
in 2 minuten rondom bruin. Ze hoeven nog 
niet gaar te zijn. Breng op smaak met peper en 
zout, haal uit de pan en bewaar apart.

SOEP KOKEN
 Voeg de maiskorrels, de tomaat en de 
kokosmelk toe aan de pan met aardappel 
en kook 2 minuten mee. Voeg de garnalen 
inclusief het bakvet uit de koekenpan toe en 
verhit nog 1/2 minuut. Meng vervolgens de 
wittewijnazijn en de helft van de bieslook door 
de soep.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de borden en 
garneer met de overige bieslook.

LTIP: Let jij op je calorie-inname, gebruik 
dan 75 ml kokosmelk per persoon en voeg 
daar 50 ml extra kokend water per persoon 
aan toe. Het gerecht bevat dan 578 kcal, 29 g 
vet, 55 g koolhydraten, 8 g vezels, 21 g eiwitten 
en 4,8 g zout.



Aan de kasjoeboom, ook wel 
olifantsluisboom, groeien deze noten onder 

aan grote schijnvruchten. De schijnvrucht 
lijkt veel op een appel, maar de cashew is de 

eigenlijke vrucht, vol gezonde vetten 
en eiwitten.  

CASHEWNOTEN

Verse bladpeterselie f

Gezouten cashewnotenRode paprika f

SjalotPandanrijst

Rode peper fVerse gember

Bloemkoolrijst fKookroom f

Kippendijstukjes f

Romige saus, malse kip en milde, kruidige smaken - dit recept is perfect voor het hele gezin met 
voor ieder wat wils. Ook handig voor als je kinderen hebt die niet gek zijn op bloemkool: de 
groente is in dit recept 'vermomd' als rijst. Bloemkoolrijst is een populair en lekker alternatief 
voor koolhydraten.

Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij

* b

§ g

Aziatische kip in roomsaus 
Met bloemkoolrijst en rode paprika

Quick & EasyrTotaal: 20-25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pandanrijst(g) 85    170    250    335    420    500    
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse gember (cm) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Rode paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gezouten cashewnoten 
(g) 5) 8) 22) 25) 15    30    45    60    75    90    

Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

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

Kippendijstukjes (g) f 110    220    330    440    550    660    
Kookroom (pak) 7) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Bloemkoolrijst 
(g) 23) f

100    200    300    400    500    600    

Zelf toevoegen
Kippenbouillon (ml) 60    125    180    250    300    375    
Roomboter (el)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Wittewijnazijn (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Zonnebloemolie (el)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3950 / 944 529 / 127 
Vet totaal (g)  52 7
 Waarvan verzadigd (g)  21,1 2,8
Koolhydraten (g)  82 11
 Waarvan suikers (g)  8,0 1,1
Vezels (g)  6 1
Eiwit (g)  35 5
Zout (g)  1,1 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, zeef, rasp en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de Aziatische kip in roomsaus.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Kook 250 ml water per 

persoon in een pan met deksel en kook de 
pandanrijst, afgedekt, 12 – 15 minuten. Giet 
daarna als het nodig is af en laat zonder deksel 
uitstomen in een zeef.

SNIJDEN
Snipper ondertussen de sjalot en 

rasp de gember, inclusief de schil, met een 
fijne rasp. Verwijder de zaadlijsten van de 
rode peper en snijd de rode peper fijn s. 
Snijd de rode paprika in blokjes. Hak de 
gezouten cashewnoten grof en snijd de 
bladpeterselie grof.

sTIP: Houd je van pittig? Voeg dan meer 
rode peper of sambal toe.

 KIP EN CASHEWS BAKKEN
 Verhit de roomboter in een andere pan 
met deksel op hoog vuur en fruit de sjalot, de 
gember en de rode peper 1 - 2 minuten. Voeg 
de kippendijstukjes, de cashewnoten en de 
rode paprika toe en bak nog 2 minuten.

SAUS MAKEN
 Schenk de kookroom en de bouillon 
in de pan met kip en breng aan de kook. Zet 
het vuur middelmatig en laat 3 - 4 minuten 
zachtjes koken, of tot de kip gaar is. Meng 
vervolgens de wittewijnazijn door de saus. 
Breng op smaak met peper en zout.

RIJST BAKKEN
 Verhit ondertussen de zonnebloemolie 
in een hapjespan op hoog vuur. Voeg de 
bloemkoolrijst toe en roerbak nog 3 minuten. 
Voeg de gekookte pandanrijst, peper en zout 
toe en schep goed om. Bak nog 1 minuut.

SERVEREN
 Verdeel de rijst over kommen of diepe 
borden. Schep er de romige kip op en garneer 
met de bladpeterselie.



Spinazie f

Parmigiano reggiano fFarfalle

KnoflookteenSjalot

Rode peper fPrei f

Groene pesto f

Prei in de pasta, je verwacht het misschien niet, maar dit verre broertje van de ui past door zijn 
zachtere smaak juist erg goed in dit gerecht. Je brengt de saus op smaak met groene pesto 
en Parmezaanse kaas. De rode peper geeft het gerecht nog wat extra pit. De pittige smaak zit 
vooral in de zaadjes, die verwijder je zodat het niet overheerst.

Gemakkelijk Family

Eet binnen 5 dagen Calorie-focus

* b

% L

Farfalle met spinazie-preisaus 
Met groene pesto en rode peper

VeggieVTotaal: 25-30 min.6

De naam pesto komt van het Italiaanse 
woord 'pestare', dat 'stampen' betekent. De 

ingrediënten werden traditioneel in een vijzel 
fijngestampt tot een pasta.

PESTO



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Prei (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Farfalle (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Parmigiano reggiano, 
blok (g) 7)  f

25    50    75    100    125    150    

Spinazie (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Groene pesto (bakje) 
7) 8) f

1    1 1 1 2 2

Zelf toevoegen
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) 3192 / 763 531 / 127 
Vet totaal (g)  37 6
 Waarvan verzadigd (g)  8,8 1,5
Koolhydraten (g)  76 13
 Waarvan suikers (g)  9,3 1,5
Vezels (g)  9 1
Eiwit (g)  26 4
Zout (g)  1,4 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, rasp en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de farfalle met spinazie-preisaus.

SNIJDEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de farfalle. Snipper de sjalot en pers de 
knoflook of snijd fijn. Snijd de prei in dunne 
ringen. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn.

FARFALLE KOKEN
Kook de farfalle, afgedekt, 

11 – 13 minuten in de pan met deksel en giet 
daarna af. Laat zonder deksel uitstomen.

 PARMIGIANO RASPEN
 Rasp ondertussen de parmigiano 
reggiano naar wens fijn of grof.

GROENTEN BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 
op middelhoog vuur en bak de sjalot, 
knoflook, rode peper 2 – 3 minuten, voeg 
de prei toe en bak nog 5 minuten. Voeg de 
spinazie toe en roerbak totdat de spinazie 
geslonken is. Breng op smaak met peper 
en zout.

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg vervolgens de groene pesto toe 
aan de wok of hapjespan. Voeg de farfalle en 
de helft van de parmigiano toe en roer door. 
Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de pasta over de borden en 
bestrooi met de overige parmigiano.



Voor een Catalaanse aïoli heb je niet meer 
nodig dan olijfolie en knoflook. In veel 

variaties op dit recept wordt een eidooier 
toegevoegd, waardoor het eigenlijk een 

knoflookmayonaise wordt.

AÏOLI

Tomatenpassata

Verse bladpeterselie fRode peper f

PaprikapoederVastkokende 
aardappelen

KnoflookteenTurkse groene peper f

Aïoli fBelegen geitenkaas f

Vrije-uitloopei f

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

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Patatas bravas met geitenkaasomelet 
Met Turkse pepers en pittige tomatensaus

GlutenvrijgTotaal: 40-45 min.9
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GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 300    600    900    1200    1500    1800    

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

200    400    600    800    1000    1200    

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3    5    8    10    12    15    

Tomatenpassata (g) 50    100    150    200    250    300    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4    6    8    10    12    
Belegen geitenkaas, 
geraspt (g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Aïoli (el) 3) 10) 19) 22) f 1    2    3    4    5    6    
Zelf toevoegen

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

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3766 / 900 501 / 120
Vet totaal (g)  55 7
 Waarvan verzadigd (g)  14,0 1,9
Koolhydraten (g)  68 9
 Waarvan suikers (g)  12,1 1,6
Vezels (g)  12 2
Eiwit (g)  28 4
Zout (g)  1,3 0,2

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

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

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven op 220 graden. Schil de 

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

PEPERS IN DE OVEN
Leg ondertussen de Turkse groene 

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

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

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

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

tTIP: Verlaag het vuur wanneer het 
paprikapoeder te snel donker kleurt. 

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

sTIP: Houd je van pittig? Voeg dan in stap 4 
eventueel meer rode peper aan de saus toe.

SERVEREN
 Verdeel de Turkse zoute pepers en 
de geitenkaasomelet over de borden. 
Serveer met de patatas bravas, de pittige 
tomatensaus en een flinke lepel aïoli en 
garneer met de peterselie.

 
 



Deze noten uit het Midden-Oosten groeien in 
trossen aan de pistacheboom. Ze zijn famile 

van de cashew en - verrassend genoeg - 
de mango. 

PISTACHENOTEN

Dana blue f

Pistachenoten Volkoren couscous

Kastanjechampignons
 f

Rode ui

Gedroogde tijmConference peer

Gemengde sla f

Peer en blauwe kaas is een klassieke combinatie. De sterke smaak van de blauwe kaas kan de 
mildere peer soms overheersen maar door de peer in deze salade te bakken, karameliseren de 
fruitsuikers en wordt hij sterker én zoeter van smaak. Ook lekker om eens te proberen in een 
salade: blauwe kaas met vijgen of perzik. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

VOLKOREN COUSCOUS MET BLAUWE KAAS 
Met gebakken peer en pistachenootjes

VeggieVTotaal: 25-30 min.6
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GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kastanjechampignons 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Conference peer (st) 1 2 3 4 5 6
Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Volkoren couscous (g) 1) 60 120 180 240 300 360
Pistachenoten (g)  
8) 19) 22) 25) 10 15 20 25 30 35

Gemengde sla (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Dana blue (g) 7) f 25 50 75 100 125 150

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

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) 2590 / 619 472 / 113
Vet totaal (g)  29 5
 Waarvan verzadigd (g)  9,8 1,8
Koolhydraten (g)  67 12
 Waarvan suikers (g)  23,8 4,3
Vezels (g)  13 2
Eiwit (g)  19 3
Zout (g)  0,8 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, saladekom, koekenpan en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de volkoren couscous met blauwe kaas.

VOORBEREIDEN
Kook 125 ml water per persoon voor 

de volkoren couscous en verwarm de oven 
voor op 200 graden. Snijd de rode ui in halve 
ringen. Halveer de kastanjechampignons 
en snijd eventuele grotere champignons in 
kwarten. Verwijder het klokhuis van de peer 
en snijd de peer, inclusief schil, in partjes.

CHAMPIGNONS EN COUSCOUS
Meng op een bakplaat met bakpapier de 

champignons met de ui, de gedroogde tijm 
en de olijfolie. Breng op smaak met peper 
en zout en bak 10 – 15 minuten in de oven. 
Schep halverwege om. Weeg ondertussen de 
volkoren couscous af. Meng de couscous in 
een saladekom met het kokende water en laat, 
afgedekt, 10 minuten staan.

 PISTACHE ROOSTEREN
 Hak ondertussen de pistachenoten 
grof. Verhit een koekenpan op hoog vuur en 
rooster de pistachenoten, zonder olie, tot 
ze beginnen te geuren. Haal uit de pan en 
bewaar apart. 

PEER BAKKEN
 Verhit vervolgens de roomboter in 
dezelfde koekenpan op middelhoog vuur en 
bak de partjes peer 7 – 12 minuten, of tot  ze 
gaar zijn t. Voeg halverwege de honing toe. 
Maak ondertussen in een kleine kom een 
dressing van de zwarte balsamicoazijn en de 
extra vierge olijfolie en breng op smaak met 
peper en zout.

MENGEN
 Voeg de groenten uit de oven en de 
dressing toe aan de saladekom met de 
volkoren couscous en meng goed. Laat de 
groenten en couscous even afkoelen en schep 
er voorzichtig de gemengde sla door.

 

tTIP: De garing van de peer is sterk 
afhankelijk van de rijpheid. Houd er rekening 
mee dat je een onrijpe peer langer moet 
bakken.

SERVEREN
 Schep de salade op de borden, bestrooi 
met de dana blue en de pistachenoten en 
garneer met de partjes peer. Besprenkel naar 
smaak met extra vierge olijfolie. 
�

LTIP: Je krijgt van ons meer couscous dan 
je in dit recept gebruikt. Let je niet zo op de 
calorieën? Gebruik dan alle couscous en 175 
ml water per persoon.



Van tortilla's in Zuid-Amerika tot naan 
in Azië en pita in het Midden-Oosten: 

platbrood is eenvoudig te maken en je komt 
het in verschillende vormen over de hele 

wereld tegen.

PLATBROOD

Kikkererwten

CitroenVerse munt f

Wit platbroodBroccoli f

Verse bladpeterselie  fKnoflookteen

Rundergehakt f

Gemalen korianderGerookt paprikapoeder

Gemalen komijnzaad

De kikkererwt is de kameleon van de peulvruchten: hij zit boordevol eiwitten en voelt zich thuis 
in allerlei soorten gerechten. Onherkenbaar als het hoofdingrediënt in hummus en falafel, maar 
in zijn geheel ook een lekker vullende toevoeging aan salades, curry's, stoofpotjes en soepen. 
Vandaag maak je nog een variant: een stamppot met heerlijk kruidig gehakt.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Kikkererwtenstamppot met kruidig gehakt 
Met citroen en geroosterde broccoli

LactosevrijdTotaal: 30-35 min.7 Door het zomerse weer is er niet 
genoeg bloemkool beschikbaar, je 
ontvangt daarom broccoli. Broccoli 
is familie van de bloemkool en bevat 
veel ijzer en calcium!



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Broccoli (g) f 250    500    750    1000    1250    1500    
Wit platbrood (st) 1) 1    2    3    4    5    6    
Knoflookteen (st) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Verse munt 
(blaadjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Citroen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kikkererwten (blik)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gemalen komijnzaad 
(tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    

Gerookt paprikapoeder 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Gemalen koriander (tl) 1    2    3    4    5    6    
Rundergehakt (g) f 120    240    360    440    550    660    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Extra vierge 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) 3803 / 909 643 / 154 
Vet totaal (g)  49 8
 Waarvan verzadigd (g)  11,0 1,9
Koolhydraten (g)  58 10
 Waarvan suikers (g)  6,9 1,2
Vezels (g)  16 3
Eiwit (g)  50 8
Zout (g)  1,0 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, aardappelstamper en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kikkererwtenstamppot met kruidig gehakt.

IN DE OVEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Snijd  de bloem van de broccoli in kleine 
roosjes en de steel in kleine blokjes.t. Meng 
de broccoli op een bakplaat met bakpapier 
met 1 el olijfolie per persoon, peper en zout 
en rooster 15 – 25 minuten in de oven, of tot 
de broccoli beetgaar is. Schep halverwege 
om. Bak de laatste 3 – 4 minuten het 
platbrood mee.

GROENTEN SNIJDEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd 

fijn. Snijd de blaadjes verse bladpeterselie en 
munt fijn. Pers per persoon 1/4 citroen uit en 
snijd de overige citroen in partjes tt. Giet 
de kikkererwten af, maar vang het vocht op.

 KIKKERERWTEN VERHITTEN
 Voeg de kikkererwten samen met 11/2 el 
kikkererwtenvocht per persoon toe aan een 
pan met deksel. Verwarm de kikkererwten, 
afgedekt, 5 minuten op middelmatig vuur, 
of tot ze goed warm zijn. Voeg in de laatste 
minuut 1/2 tl gemalen komijnzaad per 
persoon toe.

HUMMUS MAKEN
 Stamp de kikkererwten met een 
aardappelstamper tot een puree en meng er 
de extra vierge olijfolie, 1/2 el citroensap per 
persoon en de verse bladpeterselie door. 
Breng op smaak met peper en zout.

tTIP: Snijd de broccoli liever te klein dan te 
groot. Zo is hij sneller gaar en wordt hij extra 
knapperig. De puntjes worden dan wel sneller 
donker, maar een beetje kleur is niet erg, dat 
zorgt juist voor een lekkere nootachtige smaak. 
Pas wel op voor verbranden.

GEHAKT BAKKEN
 Verhit 1/2 el olijfolie per persoon 
in een koekenpan en bak de knoflook 
1  – 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg het 
overige gemalen komijnzaad, het gerookt 
paprikapoeder, de gemalen koriander en 
het rundergehakt toe en bak in 3 – 4 minuten 
los. Breng op smaak met peper en zout. Breek 
ondertussen het platbrood in stukken.

SERVEREN
 Verdeel de kikkererwtenstamppot 
over de borden en garneer met het gekruide 
gehakt en de verse munt. Serveer met de 
geroosterde broccoli en de partjes citroen. 
Gebruik de stukken platbrood om te dippen.
 
 
 

ttTIP: Rol de citroen voor het uitpersen 
even stevig over het aanrechtblad, zo komt er 
meer sap uit.



Wist je dat het Engelse woord coleslaw een verbastering van het Nederlandse koolsla is? 
Vandaag maak je zelf een vinaigrette voor de coleslaw. Het zuur in de vinaigrette maakt de 
rauwe kool zacht en lekker fris, heerlijk bij de pittige blauwe kaas. Kortom, niet zomaar een 
broodje omelet!

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Danablu f

Vrije-uitloopei fZuurdesembrood

Verse bladpeterselie fKnoflookteen

Groentemix peen & 
rodekool f

Portobello f

BROODJE OMELET MET PITTIGE BLAUWE KAAS  
Met gebakken portobello en coleslaw

Danablue is een blauwe kaas die ook wel 
wordt gezien als de Deense variant van 

roquefort. Het wordt gemaakt van koemelk 
in plaats van de schapenmelk die voor 

roquefort wordt gebruikt.

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 OMELET EN PORTOBELLO BAKKEN 
• Verhit de helft van de roomboter in een koekenpan op 

middelmatig vuur, voeg het eimengsel toe en bak in 
6 – 7 minuten 1 omelet per 2 personent.                                                                                                     

• Verhit in een andere koekenpan de overige roomboter 
op hoog vuur en bak in 4 minuten de portobello met de 
knoflook, peper en zout gaar en bruin.                            

• Verkruimel de danablu boven de omelet.  

4 SERVEREN
• Snijd het broodje doormidden.
• Snijd de omelet door de helft en verdeel over het broodje.                
• Leg de plakken portobello en een klein deel van de 

coleslaw op de omelet.                                                                                                                   
• Serveer de broodjes met de overige coleslaw.

tTIP: De omelet omdraaien hoeft niet. Hij is klaar zodra de 
bovenkant gestold is.

1 VOORBEREIDEN
• Verwarm de oven voor op 210 graden.                                                                     
• Pers of snijd de knoflook fijn en hak de verse 

bladpeterselie grof.                  
• Snijd de portobello in plakken.                                                                                
• Klop in een saladekom de extra vierge olijfolie, 

wittewijnazijn, mosterd, honing, peper en zout tot een 
dressing.     

2 MENGEN, BAKKEN, KLUTSEN
• Voeg de groentemix toe aan de saladekom, meng goed en 

bewaar apart.    
• Bak het zuurdesembrood 8 minuten in de oven.                                                     
• Kluts de eieren met een vork in een kom en meng er de 

peterselie, peper en zout door.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse bladpeterselie (takjes) 23) f 3    6 9    12 15    18
Portobello (st) f 1 2 3 4 5 6
Groentemix peen & rodekool (g) 
23) f

100 200 300 400 500 600

Zuurdesembrood (st) 
1) 6) 11) 17) 21) 22) 27) 1 2 3 4 5 6

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4 6 8 10 12
Danablu (g) 7) f 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Wittewijnazijn (el)  1/2 1 11/2 2 2 1/2 3
Mosterd (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Honing (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
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) 3707 / 886 741 / 177
Vetten (g) 52 10
 Waarvan verzadigd (g) 19,2 3,8
Koolhydraten (g) 68 14
 Waarvan suikers (g) 5,5 1,1
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 33 7
Zout (g) 2,4 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij  27) Lupine

BENODIGDHEDEN: Saladekom, kom en 2x koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de broodje omelet met pittige blauwe kaas.



De aardappelschijfjes zijn al voorgegaard en hoef je alleen nog goudbruin en knapperig te 
bakken. Daar hoort natuurlijk mayonaise bij, die je in dit recept zelf mengt met verse dille, 
waardoor het ook goed bij de vis past. Vis en dille vormen een klassieke combinatie die je veel 
ziet in de Scandinavische keuken, het kruid geeft een verfijnde smaak aan visgerechten.

Het grootste deel van een prei groeit onder 
de grond en is daardoor wit. Het bovenste 

gedeelte ziet de zon wel en is daardoor 
groen. Dit gedeelte kun je gewoon eten, het 

zit vol vitaminen!

PREI

Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

- 

§

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Mayonaise fVerse dille f

Rode uiAardappelschijfjes f

Victoriabaarsfilet fPrei f

Victoriabaarsfilet met aardappelschijfjes en prei 
Met rode ui en dillemayonaise 
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op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 BAKKEN EN MENGEN
• Dep de victoriabaarsfilet droog met keukenpapier en wrijf 

in met peper en zout.
• Verhit de overige olijfolie in een andere koekenpan 

en bak de victoriabaars 2 – 3 minuten per kant op 
middelhoog vuur. 

• Hak de dille fijn en meng met de mayonaise. 
• Giet de gestoofde prei af en meng met de overige 

roomboter, peper en zout t.

4 SERVEREN
• Verdeel de victoriabaars, de aardappelschijfjes 

en de gestoofde prei over de borden. Serveer met 
de dillemayonnaise.

tTIP: Door na het stoven van de prei een klontje boter toe te 
voegen wordt hij heerlijk zacht en romig van smaak.

1 VOORBEREIDEN
• Verhit de helft van de olijfolie in een koekenpan en bak 

de aardappelschijfjes, afgedekt, 16 – 17 minuten op 
middelhoog vuur. Haal de laatste 5 minuten de deksel van 
de pan.

• Snipper de rode ui.
• Snijd de prei in halve ringen.

2 PREI STOVEN
• Verhit de helft van de roomboter in een hapjespan met 

deksel en fruit de ui en de prei 1 minuut op hoog vuur.
• Voeg zoveel water toe dat de prei tot de helft onderstaat. 

Verkruimel het bouillonblokje boven de pan en laat               
6 – 8 minuten afgedekt stoven. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aardappelschijfjes (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Prei (st) f 1 2 3 4 5 6
Victoriabaarsfilet (100 g) 4) f 1 2 3 4 5 6
Verse dille (takjes) 23) f 3 6 9 12 15 18
Mayonaise (g) 3) 10) 19) 22) f 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    2 3    4 5    6
Groentebouillonblokje (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
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) 3159 / 755 418 / 100
Vetten (g)  45 6
 Waarvan verzadigd (g)  12,2 1,6
Koolhydraten (g)  52 7
 Waarvan suikers (g)  13,4 1,8
Vezels (g)  12 2
Eiwit (g)  29 4
Zout (g)  1,8 0,2

ALLERGENEN

3) Eieren 4) Vis 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Koekenpan met deksel, hapjespan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de victoriabaarsfilet met aardappelschijfjes en prei.  



40 min

Eet binnen 3 dagen

8

§

+ Veel handelingen

Dit recept heeft wat weg van de Italiaanse klassieker saltimbocca, dat bestaat uit kalfsoester met 
salie in parmaham. De versie die je vanavond maakt is met kip, gevuld met ricotta en oregano en 
ingewikkeld in coppa di Parma, een lekker kruidige ham gemaakt van de nek en schouder van het 
varken. Om het Italiaanse feestje af te maken, eet je er een romige risotto naast, die door de citroen 
toch lekker fris is.

GEVULDE KIPFILET IN COPPA DI PARMA 
MET RICOTTA, CITROENRISOTTO EN GEROOSTERDE COURGETTE

 SPECIAAL INGREDIËNT 

Coppa di Parma f

Ricotta fKipfilet f

KnoflookteenSjalot

Verse oregano fCourgette f

Gepelde hazelnoten

Citroen Parmigiano reggiano f

Risottorijst

Ricotta is Italiaans voor 'dubbel gekookt'. 
Deze zachte kaas is gemaakt van de wei die 

overblijft na het maken van harde kazen, 
zoals Parmezaanse kaas, die daarna 

opnieuw gekookt wordt.

RICOTTA
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KOKEN EN BAKKEN
 Voeg zodra de bouillon door de 
risottokorrels is opgenomen weer 1/3 van de 
bouillon toe en herhaal dit met de rest van de 
bouillon. De risotto is gaar zodra de korrel van 
buiten zacht is en nog een lichte bite heeft van 
binnen. Dit duurt ongeveer 20 – 25 minuten. 
Voeg eventueel extra water toe om de korrel 
nog verder te garen t. Bak ondertussen de 
courgette 16 – 18 minuten in de oven. 

KIP BAKKEN
  Verhit ondertussen de roomboter in een 
koekenpan en bak de kipfilet in 5 – 6 minuten 
per kant gaar en bruin. Rasp ondertussen de 
parmigiano reggiano grof en rasp de schil van 
de citroen fijn. Snijd de citroen vervolgens in 
parten en hak de hazelnoten grof. Meng de 
helft van de parmigiano reggiano en 3/4 tl van 
de citroenrasp per persoon door de risotto en 
breng op smaak met peper. 

SERVEREN
 Serveer de risotto met de kipfilet 
en de geroosterde courgette. Garneer 
met de citroenparten en de hazelnoten 
en bestrooi de risotto met de overige 
parmigiano reggiano.

tTIP: Is de risotto al eerder klaar en moet je 
nog wachten op de rest van de bereidingen? 
Voeg dan wat extra water toe, roer door en laat 
nagaren met de deksel op de pan.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Snipper de sjalot en pers 
de knoflook of snijd fijn. Snijd de courgette 
in de lengte in kwarten. Snijd deze kwarten 
overdwars doormidden. Leg de courgette op 
een bakplaat met bakpapier en meng met de 
helft van de olijfolie, de helft van de knoflook, 
peper en zout. Zet opzij en bewaar apart.

KIPFILET VOORBEREIDEN
Pluk de blaadjes van de takjes verse 

oregano. Snijd de kipfilet open en vul met de 
ricotta. Bestrooi de kipfilet met de blaadjes 
oregano, peper en zout en wikkel in de coppa 
di Parma. Bewaar apart.

 RISOTTO STARTEN
 Verhit de overige olijfolie in een pan 
met deksel en fruit de overige knoflook en 
de sjalot 1 minuut op laag vuur. Voeg de 
risottorijst toe en bak al roerend 1 minuut. 
Voeg 1/3 van de bouillon toe en laat de 
rijstkorrels de bouillon langzaam opnemen. 
Roer regelmatig door.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Courgette (st) f 1 2 3 4 5 6
Verse oregano 
(takjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Kipfilet (120 g) f 1 2 3 4 5 6
Ricotta (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Coppa di Parma (g) f 25 50 75 100 125 150
Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450
Parmigiano reggiano 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Gepelde hazelnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4209 / 1006 444 / 106
Vetten (g)  49 5
 Waarvan verzadigd (g)  18,2 1,9
Koolhydraten (g)  83 9
 Waarvan suikers (g)  21,2 2,2
Vezels (g)  4 0
Eiwit (g)  55 6
Zout (g)  4,6 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, koekenpan en rasp. 
Laten we beginnen met het koken van de gevulde kipfilet in coppa di Parma.



30-35 min

Lactosevrij

Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

d

g7

§

+ Veel handelingen

Salade niçoise is oorspronkelijk de salade van de armen en bestond uit slechts drie ingrediënten: 
tomaat, ansjovis en olijfolie. Tegenwoordig staat het vrijwel altijd met ei en sperziebonen op het 
menu. Door aardappeltjes toe te voegen tover je de salade vandaag om in een vullende maaltijd. De 
verse tonijn maakt deze versie extra smaakvol.

SALADE NIÇOISE MET VERSE TONIJN 
MET ANSJOVISDRESSING EN GEKOOKT EI

Heb je wat dragon over? Maak er ijsblokjes 
mee! Wanneer je de ijsblokjes ontdooit 

smaakt de dragon nog even vers. Hoe je dit 
doet lees je op onze blog.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

DRAGON

Verse kervel f

Verse dragon fMini-romatomaten f

Sperziebonen fDrieling aardappelen

Botersla fVrije-uitloopei f

Olijven & kappertjes Verse tonijnsteak f

Ansjovis fKnoflookteen

Sjalot
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DRESSING MAKEN
 Snijd de blaadjes kervel en dragon fijn. 
Snipper de sjalot en pers de knoflook of snijd 
fijn. Laat de ansjovis uitlekken en bewaar de 
olie. Snijd de ansjovisfilets heel fijn. Meng 
in een kleine kom de kervel, dragon, sjalot, 
knoflook, ansjovis, rodewijnazijn en de 
mosterd met 1/2 el ansjovisolie per persoont. 
 
tTIP: De dressing kan wat dikker zijn, 
vergelijkbaar met een pesto. Heb je liever
een meer vloeibare dressing? Voeg dan wat 
extra vierge olijfolie toe.

TONIJN BAKKEN
  Wrijf de tonijnsteaks in met olijfolie. 
Verhit een grill- of koekenpan op middelmatig 
vuur en bak de tonijnsteaks naar smaak 
2 – 6 minuten per kanttt. Breng op smaak 
met zout en peper.  
 
 
 
ttTIP: Let op! Ben je zwanger of eten er 
kinderen mee? Bak de tonijnsteaks dan in 
6 minuten per kant gaar.

SERVEREN
 Snijd de eieren in kwarten. Verdeel 
de aardappelen, sla, sperziebonen, 
romatomaten, eieren, kappertjes, olijven en 
de tonijnsteaks over de borden, maar meng 
ze niet. Besprenkel met de dressing en peper 
naar smaak.

AARDAPPELEN KOKEN
Halveer de aardappelen. Zorg dat de 

aardappelen net onder water staan in een 
pan met deksel. Breng de aardappelen 
met een snuf zout aan de kook en kook in 
12 – 14 minuten beetgaar. Giet af en laat 
zonder deksel uitstomen.

SPERZIEBONEN KOKEN
Verwijder ondertussen de steelaanzet 

van de sperziebonen en snijd in drie gelijke 
delen. Breng water met een snuf zout aan de 
kook in een andere pan met deksel. Kook de 
sperziebonen in 8 – 10 minuten beetgaar. 
Giet af.

 KOKEN EN SNIJDEN
 Breng ondertussen ruim water aan de 
kook in een steelpan. Voeg 1 ei per persoon 
toe en kook in 6 – 8 minuten hard. Spoel de 
eieren onder koud water. Snijd ondertussen 
de botersla grof. Snijd de mini-romatomaten 
in kwarten.

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

250    500    750    1000    1250    1500    

Sperziebonen (g) f 75    150    225    300    375    450    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1    2    3    4    5    6    
Botersla (krop) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Mini-romatomaten 
(g) f

75    125    175    250    275    325    

Verse dragon 
(takjes) 23) f

2    4    6    8    10    12    

Verse kervel 
(takjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Ansjovis (blik 4) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse tonijnsteak 
(120 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Olijven & kappertjes (g) 15    30    45    60    75    90    
Zelf toevoegen

Rodewijnazijn (tl) 1    2    3    4    5    6    
Mosterd (tl) 1    2    3    4    5    6    
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) 2724 / 651 401 / 96
Vetten (g)  22 3
 Waarvan verzadigd (g)  4,2 0,6
Koolhydraten (g)  58 9
 Waarvan suikers (g)  6,9 1,0
Vezels (g)  10 1
Eiwit (g)  48 7
Zout (g)  3,0 0,4

ALLERGENEN

3) Eieren 4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, steelpan, kleine kom en grill- of koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de salade niçoise met verse tonijn.



DESSE
RT

Gemalen kaneel 

Vrije-uitloopei f

Crème fraîche f

American pancakemix 

Sinaasappel Verse munt f

Gepelde pistachenoten 

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 20 – 25 min.5

* Gemakkelijk Munt is een kruid dat het zowel in hartige als in zoete 
gerechten uitstekend doet. In dit dessert garneer je er de 
sinaasappel mee, voor een frisse noot.

FLENSJE MET GEKARAMELISEERDE 
SINAASAPPEL 
Met crème fraîche en munt



LEKKER 
TOETJE

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

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2460 / 588 693 / 166
Vetten (g) 28 8
 Waarvan verzadigd (g) 14,5 4,1
Koolhydraten (g) 68 19
 Waarvan suikers (g) 35,4 10,0
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 14 4
Zout (g) 0,9 0,3

 
ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 
22) (Andere) noten 25) Sesam 27) Lupine 

FLENSJE MET GEKARAMELISEERDE SINAASAPPEL

BENODIGDHEDEN: 
Ovenschaal, kom, beslagkom, garde en 2x koekenpan.

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de onderkant 
en de bovenkant van de sinaasappel en zet hem op een 

van de platte kanten rechtop. Snijd vervolgens de schil, 
inclusief het witte gedeelte, van de sinaasappel en snijd de 
sinaasappel overdwars in plakken. 

2  Meng de plakken sinaasappel in een ovenschaal met 
de bruine suiker en 1/2 tl gemalen kaneel per persoon. 

Bak 10 - 12 minuten in de oven. Snijd ondertussen de munt 
in fijne reepjes. Meng in een kom de crème fraîche met 
de kristalsuiker.

3Meng in een beslagkom de pancakemix en de helft 
van de melk met een garde. Voeg het ei en de overige 

melk toe en roer tot een glad beslag. Verhit de roomboter in 
een koekenpan op middelhoog vuur, laat de pan goed heet 
worden en bak per persoon 1 pannenkoek.

4  Hak ondertussen de pistachenoten grof, rooster ze 
in een andere koekenpan op hoog vuur, zonder olie, 

totdat ze beginnen te geuren. Serveer de flensjes met de 
gekarameliseerde sinaasappelschijfjes, garneer met de 
crème fraîche en bestrooi met de pistache en munt.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Sinaasappel (st) 2 4
Gemalen kaneel (tl) 1 2
Verse munt (blaadjes) 23) f 6 12
Crème fraîche (el) 7) 15) 22) f 2 4
American pancakemix (g) 1) 27) 100 200
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2
Gepelde pistachenoten 
(g) 8) 19) 22) 25)

15 30

Zelf toevoegen 
Bruine suiker (el) 1 1/2 3
Kristalsuiker (tl)  3/4 1 1/2
Melk (ml) 200 400
Roomboter (el) 2 4

f in de koelkast bewaren



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

CROISSANT MET BELEGEN KAAS  
Met gekookt ei en tuinkers

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4
Meergranen croissant (st) 
1) 3) 6) 7) 11) 22) 27) 

2 4

Belegen kaas (plak) 7) f 2 4

Tuinkers (el) 15) 23) 24) 1 2

Zelf toevoegen

Roomboter (el) 1 2

fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Steelpan met deksel

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2155 / 515 1355 / 324
Vetten (g) 37 23
 Waarvan verzadigd (g) 18,5 11,6
Koolhydraten (g) 24 15
 Waarvan suikers (g) 2,5 1,6
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 20 13
Zout (g) 1,6 1,0

ALLERGENEN

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

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 22) Noten 23) Selderij 
24) Mosterd 27) Lupine 

1 Verwarm de oven voor op 210 graden. 

2 Zorg dat de eieren net onder water staan in een steelpan met deksel. Breng 
afgedekt aan de kook en kook de eieren in 6 minuten hard. Spoel daarna onder 

koud water.

3Bak de croissants 8 minuten in de oven. Pel het ei en snijd in plakken. 

4 Snijd de croissant open en besmeer met de roomboter. Beleg met de belegen 
kaas en het ei en garneer met de tuinkers.

 CROISSANT MET 
BELEGEN KAAS  
Met gekookt ei en tuinkers  
 
 
MANGOSMOOTHIE  
Met vanilleyoghurt en 
hennepzaad  
 
 
YOGHURT MET KIWI 
EN BANAAN 
Met cranberry-notenmix  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

YOGHURT MET KIWI EN BANAAN 
Met cranberry-notenmix

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Mango (st) ½ 1

Vanilleyoghurt (g) 7) 15) 20) f 250 500

Hennepzaad (g) 19) 22) 25) 15 30

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Blender of staafmixer met hoge kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 950 / 227 348 / 83
Vetten (g) 6 2
 Waarvan verzadigd (g) 1,5 0,5
Koolhydraten (g) 35 13
 Waarvan suikers (g) 34,9 12,8
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 7 3
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

7) Melk/lactose

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 25) Sesam

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Banaan (st) 2 4

Kiwi (st) 2 4

Halfvolle yoghurt (g) 7) 15) 20) f 400 800

Noten-cranberrymix (g) 8) 19) 22) 25) 50 100

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1657 / 396 385 / 92
Vetten (g) 13 3
 Waarvan verzadigd (g) 3.1 0,7
Koolhydraten (g) 55 13
 Waarvan suikers (g) 44,1 10,3
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 12 3
Zout (g) 0,2 0,0

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 25) Sesam

1 Schil de mango en snijd het vruchtvlees 
van de pit. 

2 Voeg de mango, de vanilleyoghurt en 
het grootste deel van het hennepzaad 

toe aan een blender of hoge kom en pureer 
tot een dikke smoothie. Voeg eventueel een 
scheutje water toe om de smoothie dunner 
te maken.

3 Verdeel de mangosmoothie over 
grote glazen en garneer met het 

overige hennepzaad.

MANGOSMOOTHIE  
Met vanilleyoghurt en hennepzaad

1 Snijd de banaan in plakken. Schil de kiwi 
en snijd klein. 

2 Verdeel de yoghurt over de 
ontbijtkommen. Voeg het fruit toe en 

bestrooi met de noten-cranberrymix.



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 39 - 22 t/m 26 september

Schelvisfilet met tomatentapenade Kokos-noedelsoep met kippendij Romige groentelasagne met spinazie

 Drie-tomatensoep met kaascroutons

Scandinavische salade met dorade

Kruidige couscoussalade met verse geitenkaas

 Wraps met kruidige aubergine en tartaar

Boekweitnoedels met gekruide tofu 

Linguine met geroosterde groenten en feta

Kipfilet met zoet-kruidige groentestoof 

QUICK & EASY

 Griekse salade met kippendij

 Kogelbiefstuk met sjalot-tijmsaus

PREMIUM

 Ragù van gekonfijte eend



NOG MEER GENIETEN MET HELLOFRESH 
Een lekker dessert, een goed ontbijt of een box vol vers fruit

WEEK 38 | 2018

Premium 

PREMIUM : Ragù van gekonfijte eend

13 RECEPTEN OM UIT TE KIEZEN
Wij breiden ons menu uit! Er staat nu elke week een extra Premium-recept 

op het menu. Zo zet je voor een paar euro extra een restaurantwaardig 
gerecht op tafel. Welke van de 13 recepten je ook kiest - veel kookplezier !

Kaiserschmarrn met aardbei Cheesecake blauwe bessen

Bananensplit met yoghurt Speltwafels met kalkoenfilet en hüttenkäse

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Zuurdesembrood met roerei en avocado




