
Net als de parelcouscous komt dit ingrediënt 
oorspronkelijk uit Noord-Afrika. Heb je wat 
over? Probeer dan eens een beschuitje met 
roomboter, suiker, tuinkers en citroensap.

TUINKERS

Kabeljauwfilet  
zonder vel f

RozijnenParelcouscous

Rode cherrytomaten fPeen f

Tuinkers fVerse bladpeterselie f

Parelcouscous komt uit Noord-Afrika en wordt ook wel 'moghrabieh' genoemd. Dit betekent 
gerecht uit de Maghreb. De smaak ligt tussen couscous en pasta in, het is wat voller en romiger 
dan de traditionele variant. Het gerecht blijft fris door de bladpeterselie en de tuinkers zorgt 
voor een beetje pit.

Veel handelingen Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen

+ L

§

GEBAKKEN KABELJAUWFILET MET BOTERSAUS 
Met zoete parelcouscous, peen en tomaat

FamilybTotaal: 40-45 min.9



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

125    250    375    500    625    750    

Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3    6    9    12    15    18    

Tuinkers (el) 
15) 23) 24)f

2    4    6    8    10    12    

Parelcouscous (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Rozijnen (g) 19) 22) 25) 15    30    45    60    75    90    
Kabeljauwfilet zonder 
vel (120 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2853 / 682 420 / 100
Vet totaal (g)  22 3
 Waarvan verzadigd (g)  9,8 1,4
Koolhydraten (g)  84 12
 Waarvan suikers (g)  22,9 3,4
Vezels (g)  11 2
Eiwit (g)  35 5
Zout (g)  2,3 0,3

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Kook dan alle 
parelcouscous en verwerk 2/3 deel in het gerecht. De 
overige parelcouscous kun je bijvoorbeeld de volgende 
dag bij de lunch verwerken in een salade. 

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

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

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

GROENTEN IN DE OVEN
Leg de peen in een ovenschaal en 

besprenkel met de helft van de olijfolie. Meng 
goed zodat alle peen bedekt is met een laagje 
olijfolie en breng op smaak met peper en zout. 
Rooster 10 minuten in de oven. Voeg hierna 
de rode cherrytomaten toe aan de peen 
in de ovenschaal, schep om en rooster nog 
15 minuten in de oven. Snijd ondertussen de 
peterselie fijn en knip de tuinkers los.

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

KABELJAUW BAKKEN
 Smelt ondertussen de helft van de 
roomboter in een koekenpan op middelhoog 
vuur en bak de kabeljauw 1 – 2 minuten per 
kant. Breng op smaak met peper en zout. 
Haal de kabeljauw uit de pan en houd warm 
in aluminiumfolie. Bewaar de koekenpan 
met bakresten. 

BOTERSAUS MAKEN
 Verhit de overige roomboter in de 
koekenpan met bakresten en voeg 1/3 van de 
peterselie toet. Breng op smaak met peper 
en zout en roer goed door.

tTIP: Door de botersaus op deze manier 
te bereiden maak je een soort jus. Voor een 
klassieke botersaus; maak je eerst een roux 
met gelijke hoeveelheden boter en bloem. 
Deze blus je vervolgens af met bouillon. Roer 
deze goed door en voeg de bladpeterselie toe.

SERVEREN
 Meng de cherrytomaten en peen door 
de parelcouscous. Verdeel de parelcouscous 
over de borden en garneer met de tuinkers 
en de overige peterselie. Serveer met de 
kabeljauw en de botersaus.



Deze ambachtelijke worst is op traditionele 
wijze gerookt op beukenhoutsnippers. 

Dit werd van oudsher gedaan om de 
houdbaarheid te verlengen, maar 
tegenwoordig vooral vanwege de 

lekkere smaak.

ROOKWORST

Rucola f

Magere spekblokjes fRookworst f

Gele peen fKruimige aardappelen

Rode ui Oranje peen f

Stamppot is voor ons een echte wintermaaltijd maar vroeger werd het vooral van eind juli tot 
begin oktober gegeten. Dit waren de oogstmaanden; de boeren maakten lange dagen op het 
land en hadden veel energie nodig om het zware werk te kunnen doen.Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

ZOETE HUTSPOT MET ROOKWORST 
Met gekleurde peen en gebakken rode ui

GlutenvrijgTotaal: 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
Kruimige aardappelen 
(g) 300 600 900 1200 1500 1800

Gele peen (g) f 100 200 300 400 500 600
Oranje peen (g) f 100    200 300    400 500    600
Rode ui (st) 1    2 3    4 5    6
Rookworst (100 g) f 1 2 3 4 5 6
Magere spekblokjes 
(g) f

25    50 75    100 125    150

Rucola (g) 23) f 20    40 60    80 100    120
*Zelf toevoegen

Roomboter (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Melk scheutje
Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
 Energie (kJ/kcal) 4058 / 970 508 / 121
Vet totaal (g) 62 8
 Waarvan verzadigd (g) 27,1 3,4
Koolhydraten (g) 80 10
 Waarvan suikers (g) 18,6 2,3
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 26 3
Zout (g) 3,3 0,4

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, dunschiller, aardappelstamper, hapjespan, koekenpan en kom.
Laten we beginnen met het koken van de zoete hutspot met rookworst.

VOORBEREIDEN
Kook ruim water in een grote pan met 

deksel voor de aardappelen en de peen. Schil 
de aardappelen of was ze grondig en snijd 
in grove stukken. Weeg de gele en de oranje 
peen af en schil de peen met een dunschiller. 
Snijd beide in grove stukken. Snijd de rode ui 
in halve ringen. 

KOKEN
Kook de aardappelen met de peen 15 – 

18 minuten, afgedekt, in de pan met deksel. 
Leg de laatste 5 minuten de rookworst 
erbij. Giet daarna af en bewaar een beetje 
kookvocht. Stamp met een aardappelstamper 
de aardappelen en wortelsen tot een grove 
stamppot. Bewaar de rookworst apart.

 UI KARAMELLISEREN
 Verhit ondertussen een hapjespan op 
middelhoog vuur en bak de rode ui, zonder 
boter of olie, met een snuf zout 2 – 3 minuten. 
Verlaag het vuur, voeg vervolgens per 
persoon ½ el roomboter toe en bak nog  
10 – 15 minuten op middelmatig vuur t.

BAKKEN EN AANMAKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
spekblokjes in 5 – 6 minuten krokant. Breng in 
een kom de rucola op smaak met extra vierge 
olijfolie, peper en zout.

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de spekblokjes met bakvet, de 
overige roomboter en een klein scheutje melk 
toe aan de hutspot om het smeuïg te maken. 
Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Maak op elk bord een bedje van rucola, 
schep de hutspot erop en serveer met de 
rookworst. Schep de gekarameliseerde ui 
over de hutspot.

tTIP:
Door de uien op laag vuur te bakken worden 
ze zacht en zoet van smaak. Voor krokante, 
minder zoete uien zet je het vuur hoger. 



Paddenstoelen en dus ook champignons zijn 
net als andere groenten rijk aan meerdere 
vitamines en mineralen. Ze winnen het in 

vitamine B1, B11, kalium en magnesium zelfs 
van vele andere groenten. 

CHAMPIGNONS

Parmigiano reggiano f

WalnotenOrzo

Bosui fUi

Courgette fKastanjechampignons 
f

Orzo is een pastasoort die door zijn ovale korrel veel weg heeft van rijst. Hij is daardoor heel 
geschikt voor een romige risotto. Je brengt de risotto op smaak met Parmezaanse kaas. Deze 
pittige kaas komt oorspronkelijk uit de Parma-regio in Italië en wordt gemaakt van koemelk. 
Er is wel 16 liter nodig om een kilo parmigiano reggiano, zoals de kaas in het Italiaans heet, 
te maken.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Champignonrisotto van orzo 
Met walnoten en parmigiano reggiano

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
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Bosui (st) f 2    4    6    8    10    12    
Kastanjechampignons 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Orzo (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Walnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 15    30    45    60    75    90    

Parmigiano reggiano, 
blokje (g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175    350    525    700    875    1050    
Roomboter (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
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) 3029 / 724 430 / 103
Vet totaal (g)  32 5
 Waarvan verzadigd (g)  11,7 1,7
Koolhydraten (g)  76 11
 Waarvan suikers (g)  15,0 2,1
Vezels (g)  9 1
Eiwit (g)  29 4
Zout (g)  2,3 0,3

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Laat 
de walnoten dan achterwege. Je kunt de 
walnoten dan als tussendoortje eten.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan en rasp.
Laten we beginnen met het koken van de champignonrisotto van orzo.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon voor de orzo. Snipper 

de ui en snijd de bosui in fijne ringen. Maak 
de kastanjechampignons schoon met 
keukenpapier en snijd ze in kwarten. Snijd 
de courgette in de lengte in kwarten en 
vervolgens in blokjes.

ORZO BEREIDEN
Verhit de roomboter in een pan met 

deksel en fruit de ui 2 minuten op middelmatig 
vuur. Voeg de orzo toe en roerbak 1 minuut. 
Schenk de bouillon over de orzo en kook de 
orzo, afgedekt, in 10 – 12 minuten op laag vuur 
droog. Schep regelmatig om. Voeg eventueel 
extra water toe als de orzo te droog wordt.

 BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
courgette en de kastanjechampignons 
4 – 6 minuten. Voeg de bosui toe en bak nog 
1 minuut. Breng op smaak met peper en 
zout. t.

HAKKEN EN RASPEN
 Hak ondertussen de walnoten grof en 
rasp de parmigiano reggiano grof. tt

MENGEN
 Voeg  vervolgens de 
kastanjechampignons en courgette met 
bosui en de helft van de parmigiano reggiano 
toe aan de orzo en verwarm al roerend 
2 minuten.

tTIP: De bosui wordt in dit gerecht vrij laat 
aan de kastanjechampignons toegevoegd, 
zodat deze zijn pittige smaak behoudt. 
Voor een minder uitgesproken smaak bak 
je de bosui vanaf het begin mee met de 
kastanjechampignons en courgette.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden. 
Garneer met de walnoten en de overige 
parmigiano reggiano.

ttTIP: Je kunt de walnoten eventueel 
ook roosteren, zo komt de smaak nog sterker 
naar voren. Gebruik hiervoor de koekenpan 
van stap 3 en bak de walnoten, zonder olie, 
goudbruin tijdens stap 2.



Je blancheert de broccoli in dit gerecht om 
de kooktijd te verkorten. Na het blancheren 

spoel je de broccoli af met koud water. Dit 
stopt het garen.

BROCCOLI

Bosui f

KnoflookteenGezouten pinda's

Broccoli fPandanrijst

LimoenVerse gember

Garnalen f

Sojasaus

Dit gerecht is een feestje van verschillende smaken. Geroosterde pinda's hebben een zoet 
karakter dat goed past bij de garnalen. De dressing maak je zelf met ingrediënten die je veel 
terugziet in de Aziatische keuken, verse gember en limoen. De limoen zorgt niet alleen voor een 
frisse noot, het sap versterkt ook de smaken van de andere ingrediënten.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

GARNALEN MET GEMBER-LIMOENDRESSING 
Met gewokte broccoli, rijst en pinda's

LactosevrijdTotaal: 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
Pandanrijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Broccoli (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Verse gember (cm) 1    2    3    4    5    6    
Limoen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gezouten pinda's (g) 
5) 22) 25) 20    40    60    80    100    120    

Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Bosui (st) f 1    2    3    4    5    6    
Sojasaus (ml) 1) 6) 10    20    30    40    50    60    
Garnalen (g) 2) f 80    160    240    320    400    480    

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie* (el) 11/4 21/2 33/4 5    61/4 71/2
Witte balsamicoazijn* 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Honing* (tl) 2    4    6    8    10    12    
Olijfolie* (el)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3105 / 742 481 / 115
Vet totaal (g)  31 5
 Waarvan verzadigd (g)  4,4 0,7
Koolhydraten (g)  81 13
 Waarvan suikers (g)  10,3 1,6
Vezels (g)  9 1
Eiwit (g)  31 5
Zout (g)  2,5 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 2) Schaaldieren 5) Pinda's 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, rasp, kom, wok of hapjespan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de garnalen met gember-limoendressing.

RIJST KOKEN
Kook 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 zonder deksel uitstomen.

VOORBEREIDEN
Breng ondertussen 300 ml water per 

persoon aan de kook in een andere pan met 
deksel voor de broccoli t. Snijd de bloem 
van de broccoli in kleine roosjes. Halveer 
de roosjes vervolgens in de lengte en snijd 
de steel in blokjes. Schil de gember en snijd 
of rasp fijn tt. Pers de limoen uit. Hak de 
pinda's grof en snijd de knoflook fijn. Snijd de 
bosui in fijne ringen en bewaar het witte en 
groene gedeelte apart van elkaar.

 KOKEN EN MENGEN
 Voeg de broccoli toe aan de pan met 
deksel en kook 3 minuten. Giet af en spoel 
onder koud water. Meng ondertussen in 
een kom per persoon 11/2 tl van de gember, 
2 tl limoensap en 1/2 el zonnebloemolie met 
de sojasaus, de witte balsamicoazijn en de 
honing tot een dressing. Voeg de gehakte 
pinda's toe.

BROCCOLI ROERBAKKEN
 Verhit de overige zonnebloemolie in een 
wok of hapjespan en roerbak de broccoli 
6 – 8 minuten. Voeg de laatste minuut de 
knoflook, het witte deel van de bosui en de 
overige gember toe. Breng op smaak met 
peper en zout. 
  

GARNALEN BAKKEN
 Dep ondertussen de garnalen droog 
met keukenpapier. Verhit de olijfolie in een 
koekenpan en bak de garnalen 3 – 4 minuten 
op middelhoog vuur. Breng op smaak met 
peper en zout. 

tTIP: Houd je van knapperige groenten? 
Dan hoef je de broccoli niet te koken, maar kun 
je deze gelijk bakken. Bak de broccoli dan 
2 – 4 minuten langer. 

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de borden en leg er 
de broccoli op. Garneer met de garnalen en 
besprenkel met de pinda-limoendressing. 
Bestrooi met het groene deel van de bosui.

�

ttTIP: Gember snijden of raspen gaat 
soms lastig door de draderige structuur. Als je 
de gember invriest, gaat het raspen een stuk 
makkelijker en kun je hem ook nog eens extra 
lang bewaren.



Eigenlijk is deze veelzijdige kool eerder paars 
dan rood van kleur. Pas als je hem kookt met 
ingrediënten die wat zuur zijn, zoals appel of 

azijn, kleurt de  kool rood. 

RODE KOOL

Geraspte  
oude kaas f

Libanees platbroodGedroogde tijm

Rode uiRode paprika f

TomatenpureeKipgyros f

Geschaafde  
rode kool f

Met platbrood als bodem en een verrassende combinatie van ingrediënten erop als topping, is 
deze pizza net even anders dan anders. De rode kool zorgt niet alleen voor een prachtige paarse 
kleur, maar past aangemaakt met een friszoete dressing ook perfect bij de kruidige kipgyros.Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

-

§

PLATBROODPIZZA MET KIPGYROS 
Met rode kool en 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
Rode paprika (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Rode ui (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Kipgyros (120 g) f 120    240   360    480    600    720    
Tomatenpuree (blik) ½ 1    1½ 2    2½ 3    
Gedroogde tijm (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Libanees platbrood 
(st) 1) 2    4    6    8    10    12    

Geraspte oude kaas (g) 
7) f

40    75    100    125    150    175    

Geschaafde rode kool 
(g) 23) f

100    200    300    400    500    600    

Zonnebloemolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    

Honing* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie* (el)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3594 / 859 669 / 160
Vet totaal (g)  35 7
 Waarvan verzadigd (g)  13,7 2,6
Koolhydraten (g)  84 16
 Waarvan suikers (g)  15,9 3,0
Vezels (g)  13 2
Eiwit (g)  47 9
Zout (g)  1,8 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, kleine kom, bakplaat met bakpapier en kom.
Laten we beginnen met het koken van de platbroodpizza met kipgyros.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snijd de rode paprika in kleine blokjes en 
snipper de rode ui. Snijd eventuele grote 
stukjes kipgyros in tweeën.

KIPGYROS BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een 

koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
kipgyros 2 – 3 minuten. De kipgyros hoeft nog 
niet helemaal gaar te zijn.

TOMATENSAUS MAKEN
 Meng ondertussen in een kleine kom de 
tomatenpuree met 2 el water per persoon, de 
gedroogde tijm en ½ tl zwarte balsamicoazijn 
per persoon. Roer tot een gladde saus  en 
breng op smaak met peper en zout.

PLATBRODEN BELEGGEN
 Leg de Libanese platbroden op een 
bakplaat met bakpapier en besmeer ze met 
de tomatensaus. Beleg de platbroden met 
de rode ui, de rode paprika en de kipgyros. 
Schenk het bakvet van de kipgyros over de 
pizza's. Bestrooi met de geraspte oude kaas 
en bak de platbroodpizza's 7 – 9 minuten in 
de oven, of totdat ze knapperig zijn.

RODE KOOL AANMAKEN
 Meng ondertussen in een kom de honing, 
extra vierge olijfolie, overige balsamicoazijn 
en peper en zout tot een dressing. Voeg de 
geschaafde rode kool toe en schep goed om.

SERVEREN
 Verdeel de platbroodpizza's over 
de borden en verdeel de rode kool over 
de pizza's.



Door de geribbelde structuur van deze 
buisvormige pasta kan de saus zich goed 

hechten voor extra veel smaak.

RIGATONI

Veldsla, rucola & frisee 
f

RigatoniGeraspte oude kaas  
f

Tomaat fAubergine f

TomatenpassataKnoflookteen

Verse basilicum f

Dit recept is geïnspireerd op melanzane alla parmigiana, een Italiaans ovengerecht met 
aubergine in de hoofdrol. Hoewel vaak wordt gedacht dat parmigiana slaat op de herkomst 
van het gerecht of op de kaas, schijnt het eigenlijk te verwijzen naar de manier waarop de 
ovenschotel is opgebouwd: net als de latjes van de typisch Italiaanse raamluiken.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Aubergine uit de oven met rigatoni 
Met tomaat, oude kaas en salade

FamilybTotaal: 40-45 min.9



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Tomatenpassata (g) 150 300 400 600 700 800
Geraspte oude kaas 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Veldsla, rucola & frisee 
(g) 23) f

40 80 120 160 200 240

Verse basilicum 
(blaadjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

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

Suiker* (tl) 1    2    3    4    5    6    
Extra vierge olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Witte balsamicoazijn* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3071 / 734 443 / 106
Vet totaal (g) 33 5
 Waarvan verzadigd (g) 11,5 1,7
Koolhydraten (g) 81 12
 Waarvan suikers (g) 14,2 2,0
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 26 4
Zout (g) 1,4 0,2

ALLERGENEN

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

TIP: Je kunt de pasta in dit gerecht weglaten 
en er een knapperige ciabatta bij serveren 
om te dopen in de saus. Ook lekker als je het 
gerecht wel met pasta maakt!

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, kom, ovenschaal, pan met deksel en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de aubergine uit de oven met rigatoni.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Snijd de aubergine in de lengte in plakken 
van ½ cm. Snijd de tomaat ook in plakken van 
½ cm. Pers of snijd de knoflook fijn. 

AUBERGINE BAKKEN
Besprenkel de aubergine met de helft 

van de olijfolie. Verhit een koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de aubergine 
4 – 5 minuten per kant t. Bestrooi met peper 
en zout.

 SAUS MAKEN
 Meng ondertussen in een kom de 
tomatenpassata, knoflook, zwarte 
balsamicoazijn, suiker en peper en zout naar 
smaak tot een saus.

IN DE OVEN
 Vet een ovenschaal in met de overige 
olijfolie. Schenk een laagje saus in de 
ovenschaal. Bedek de saus met plakken 
aubergine. Verdeel hier vervolgens een laag 
tomaat over. Herhaal tot alle ingrediënten 
gebruikt zijn en eindig met een laag saus. 
Bestrooi met de geraspte oude kaas en 
bak de aubergineschotel 20 – 25 minuten in 
de oven.

SALADE MAKEN
 Breng ondertussen ruim water aan 
de kook in een pan met deksel en kook de 
rigatoni, afgedekt, 13 – 15 minuten. Giet 
daarna af en meng met extra olijfolie naar 
smaak. Maak ondertussen in een saladekom 
een dressing van de extra vierge olijfolie, de 
witte balsamicoazijn en peper en zout. Meng 
met de veldsla, rucola & frisee.

SERVEREN
 Verdeel de rigatoni over de borden en 
schep er de aubergine uit de oven op. Scheur 
de verse basilicumblaadjes klein en garneer 
er het gerecht mee. Serveer met de salade.

tTIP: Heb je een grillpan? Dan kun je de 
aubergineplakken ook grillen in plaats van 
bakken. 



Ras el hanout betekent zoveel als 'het beste 
van de winkel'. Het is een kruidenmengsel 

met sterke, warme smaken, en geeft smaak 
aan veel gerechten in de Arabische keuken.

RAS EL HANOUT 

Quinoa

Rode cherrytomaten  
f

Gemalen komijnzaad

KnoflookteenRode ui

Feta fSperziebonen f

PijnboompittenVerse muntf

Ras el hanout

Officieel is quinoa geen graansoort, maar behoort het tot de zadenfamilie. Quinoa komt 
oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, maar tegenwoordig wordt het ook in Europa verbouwd. Met de 
ras el hanout geef je het gerecht een Noord-Afrikaanse twist. En tot slot past de gebakken feta 
perfect bij de kruidige quinoa en zoete geroosterde tomaten.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

* g

%

Ras el hanout-quinoa met feta uit de oven 
Met knapperige sperziebonen en geroosterde tomaatjes

VeggieVTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    1    2    2    3    4    
Sperziebonen (g) f 100    200    300    400    500    600    
Feta (g) 7) f 75    150    225    300    375    450    
Gemalen komijnzaad 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Quinoa (g) 85    170    250    335    420    500    
Ras el hanout (tl) 1    2    3    4    5    6    
Verse munt 
(blaadjes) 23) f

6    12    18    24    30    36    

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

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 175    350    525    700    875    1050    
Olijfolie* (el) 2    2    3    4    5    6    
Zonnebloemolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Witte balsamicoazijn* 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Extra vierge olijfolie* naar smaak   
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3686 / 881 568 / 136
Vet totaal (g)  49 8
 Waarvan verzadigd (g)  16,6 2,6
Koolhydraten (g)  72 11
 Waarvan suikers (g)  4,4 0,7
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g)  32 5
Zout (g)  2,5 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de ras el hanout-quinoa met feta uit de oven.

VOORBEREIDEN 
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Snipper de rode ui en 
pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder de 
steelaanzet van de sperziebonen. Wrijf van elk 
stuk feta 1 kant in met de helft van de komijn. 
Verhit een pan met deksel op hoog vuur en 
rooster de pijnboompitten, zonder olie, 
goudbruin.  Haal uit de pan en bewaar apart. 

QUINOA BEREIDEN
Verhit de helft van de olijfolie in dezelfde 

pan met deksel en fruit de rode ui 2 minuten 
op middelmatig vuur. Voeg de quinoa, ras el 
hanout en de overige komijn toe en bak al 
roerend 30 seconden. Voeg de bouillon toe en 
kook de quinoa, afgedekt, 12 – 15 minuten. 
Voeg extra water toe als de quinoa te snel 
droog kookt. Laat zonder deksel uitstomen. 

 CHERRYTOMATEN ROOSTEREN
 Verdeel ondertussen de cherrytomaten 
over een bakplaat met bakpapier, besprenkel 
met de overige olijfolie en bestrooi met peper 
en zout. Bak de cherrytomaten 15 minuten in 
de oven t. Leg halverwege de feta naast de 
cherrytomaten op de bakplaat en bak mee.

SPERZIEBONEN BAKKEN
 Verhit ondertussen de zonnebloemolie 
in een wok of hapjespan met deksel en bak de 
sperziebonen en de knoflook 1 minuut op 
middelhoog vuur. Breng op smaak met peper 
en zout, voeg 2 el water per persoon toe en bak 
de sperziebonen, afgedekt, 12 – 14 minuten, 
of tot ze beetgaar zijn. Schep regelmatig om.

QUINOA OP SMAAK BRENGEN
Snijd ondertussen de verse munt fijn. 

Roer de quinoa los met een vork. Voeg de de 
witte balsamicoazijn en het grootste deel van 
de verse munt toe en breng op smaak met 
peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de quinoa over de borden. 
Verdeel de sperziebonen en cherrytomaten 
over de quinoa en eindig met de gebakken 
feta. Garneer de maaltijd met de 
pijnboompitten, de overige verse munt en 
extra vierge olijfolie naar smaak.

tTIP: Weinig tijd? Je kunt de rode 
cherrytomaten ook 6 – 7 minuten 
meebakken met de boontjes en alleen de feta 
7 – 8 minuten in de oven bakken. 



Deze stevige, Cypriotische kaas kun je door 
zijn structuur goed grillen - hij smelt namelijk 

niet, maar krijgt een lekker bruin korstje.

HALLOUMI

Spinazie fHalloumi f

Aardpeer fKruimige aardappelen

Zongedroogde  
tomaten f

Verse tijm f

Aardpeer doet vanwege zijn zoete, nootachtige smaak wel wat denken aan artisjok. Niet 
voor niets wordt hij ook wel Jeruzalem-artisjok genoemd. Aardpeer smaakt goed met kaas, 
bijvoorbeeld komijnekaas of in dit geval halloumi. Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g

§

HALLOUMI MET AARDPEER-SPINAZIESTAMPPOT 
Met zongedroogde tomaten

VeggieVTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kruimige aardappelen 
(g) 250    500    750    1000    1250    1500    

Aardpeer (g) f 100    200    300    400    500    600    
Verse tijm (takjes) 23) f 3    6    9    12    15    18    
Zongedroogde tomaten 
(g) f

35    60    90    120    150    180    

Spinazie (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Halloumi (g) 7) f 100    200    300    400    500    600    

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mosterd (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) 4084 / 976 664 / 159
Vet totaal (g)  57 9
 Waarvan verzadigd (g)  27,7 4,5
Koolhydraten (g)  76 12
 Waarvan suikers (g)  9,8 1,6
Vezels (g)  10 2
Eiwit (g)  36 6
Zout (g)  3,7 0,6

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan, koekenpan en aardappelstamper. 
Laten we beginnen met het koken van de halloumi met aardpeer-spinaziestamppot.

KOKEN
Schil de aardappelen en de aardperen 

en snijd in even grote, grove stukken. Zorg dat 
de aardperen ruim onder water staan in een 
pan met deksel, breng afgedekt aan de kook 
en laat in 15 - 20 minuten zachtjes gaar koken. 
Voeg na 5 minuten de aardappelen toe en 
kook mee. Giet daarna af, bewaar een beetje 
kookvocht en laat zonder deksel uitstomen.

SNIJDEN
Ris ondertussen de tijmblaadjes van de 

takjes. Snijd de zongedroogde tomaten in 
kleine stukjes. Snijd de halloumi in plakken 
van 1/2 cm dik en snijd de spinazie klein.

 BAKKEN
 Verhit een 1/2 el van de roomboter 
per persoon in een wok of hapjespan op 
middelhoog vuur en bak de tijm met het 
grootste deel van de spinazie 3 – 4 minuten. 
Voeg de stukjes zongedroogde tomaten toe, 
bak nog 1 minuut en breng op smaak met 
peper en zout. Houd afgedekt warm.

HALLOUMI BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
halloumi 2 – 3 minuten per kant t.

tTIP: Zorg ervoor dat de halloumi 
tegelijkertijd met de stamppot klaar is. 
Halloumi smaakt namelijk net nadat het 
gebakken is het lekkerste. Als je halloumi te 
lang laat staan, wordt hij taai.

STAMPPOT MAKEN
 Stamp de aardappelen en aardpeer tot 
een grove puree. Voeg de overige roomboter 
en een scheutje kookvocht toe om het smeuïg 
te maken. Roer de mosterd door de puree 
en breng op smaak met peper en zout. Proef 
en breng eventueel verder op smaak. Voeg 
de gebakken spinazie toe, roer door en 
voeg als laatst de rauwe spinazie toe aan de 
stamppot tt.

ttTIP: Zit er nog wat olie bij de 
zongedroogde tomaten? Meng deze dan door 
de puree!

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
serveer met de halloumi.



In deze currypasta zijn Aziatische 
smaakmakers als gember, knoflook, 

limoenblad en citroengras fijngemalen, zodat 
jij in een handomdraai een kruidige curry op 

tafel zet. 

GROENE CURRY

Gele peper f

Rode paprika fBroccoli f

KokosmelkKippendij zonder vel f

SojasausGroene currypasta f

Noedels

Door de kippendijen mee te koken krijgt de noedelsoep extra veel smaak. Het kippenvlees 
wordt ook heerlijk zacht, waardoor je het gemakkelijk met twee vorken uit elkaar trekt. Zo maak 
je heel eenvoudig zelf pulled chicken.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

CURRY-NOEDELSOEP MET PULLED CHICKEN 
Met groene currypasta en gele peper

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
Kippendij zonder vel 
(st) f

1    2    3    4    5    6    

Kokosmelk (ml) 26) 50    100    150    200    250    300    
Groene currypasta 
(st) 7) 19) 22) f

25    50    75    100    125    150    

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

Broccoli (g) f 125    250    375    500    625    750    

Rode paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gele peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Noedels(g) 1) 17) 20) 75    150    225    300    375    450    

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

Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2661 / 636 253 / 60
Vet totaal (g)  27 3
 Waarvan verzadigd (g)  12,7 1,2
Koolhydraten (g)  67 6
 Waarvan suikers (g)  6,4 0,6
Vezels (g)  9 1
Eiwit (g)  29 3
Zout (g)  7,3 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
22) (Andere) noten  26) Sulfiet

LTIP: Let jij op je zout-inname? Gebruik 
dan 3/4 bouillonblokje per persoon en/of laat 
de sojasaus achterwege.Let jij op je calorie-
inname? Gebruik dan 60 g noedels.

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de curry-noedelsoep met pulled chicken.

KIPPENDIJ INSNIJDEN
Breng 600 ml water per persoon aan de 

kook. Snijd de kippendij op twee plekken in 
tot het bot. Roer de kokosmelk los.

SOEP BEREIDEN
Verhit de zonnebloemolie in een soeppan 

met deksel en fruit de groene currypasta 
1 minuut op middelmatig vuur t. Voeg het 
kokende water, de kokosmelk, de sojasaus 
en de kippendij met bot toe en verkruimel 
1 bouillonblokje per persoon boven de pan. 
Dek de pan af en laat 15 – 16 minuten koken 
op middelmatig vuur of tot de kippendij gaar 
is tt.

 SNIJDEN
 Snijd ondertussen de bloem van de 
broccoli in kleine roosjes en de stam in kleine 
blokjes. Snijd de paprika in kleine blokjes (tip). 
Verwijder de zaadlijsten van de gele peper en 
snijd de gele peper fijn.

GROENTEN TOEVOEGEN
 Haal de kippendij uit de soeppan. Voeg 
de broccoli en paprika toe en kook, afgedekt, 
nog 3 – 4 minuten. Voeg daarna de noedels 
toe en laat nog 4 minuten zachtjes koken.

KIPPENVLEES LOSTREKKEN
 Trek ondertussen het vlees van de 
kippendij voorzichtig met twee vorken van 
het bot, of pluk het met je handen. Je kunt 
het kippenvlees heel fijn plukken maar grof is 
ook goed.

tTIP: Houd je van pittig? Bak dan de helft 
van de gele peper vanaf het begin al mee met 
de currypasta.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de soepkommen. 
Verdeel de kip over de soep en garneer met de 
gele peper.

ttTIP: Snijd een van de kippendijen 
open om te testen of de kip gaar is. Snijd de 
groenten niet te groot, deze eet je namelijk 
in de soep en dan zijn kleinere stukjes 
makkelijker te eten.



De meningen zijn nogal verdeeld over waar chili con carne vandaan komt, maar het is 
inmiddels niet meer weg te denken uit zowel de Mexicaanse als de Texaanse 'TexMex' 
eetcultuur. Ondanks dat je de chili vandaag zonder vlees - sin carne - maakt, bevat het gerecht 
toch veel eiwitten, in de vorm van rode kidneybonen.

Deze Mexicaanse kruidenmix wordt 
gemaakt van onder andere jalapeño, 

gerookte paprika, citroen en gedroogde 
cactus. Zo haal jij met deze chilli sin carne 

het zonnetje in huis!

GUADALAJARA

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

- 

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Rode kidneybonen

Verse koriander fGele paprika f

KnoflookteenZilvervliesrijst

Rode peper fRode ui

Zure room fLimoen

AvocadoTomatenblokjes

Guadalajara-kruiden 

Chilli sin carne 
Met rode bonen, guacamole en verse koriander



BEGIN 
GOED

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 GUACAMOLE MAKEN 
• Lepel de avocado uit de schil en snijd hem in kleine blokjes. 
• Snijd de helft van de limoen in partjes en pers de andere 

helft uit. 
• Meng in een kom 1 el limoensap per persoon met de 

avocado en de overige knoflook en rode peper. Breng 
goed op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN 
• Verdeel de rijst over de borden en schep de chili sin 

carne erover. 
• Serveer de guacamole en zure room erbij en garneer met 

de overige koriander en limoenpartjes.

tTIP: Hou je van rauwe rode ui in guacamole? Snipper dan 
een kwart van de totale hoeveelheid ui fijn en meng deze door  
de guacamole.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Zilvervliesrijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gele paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode kidneybonen (blik)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Tomatenblokjes (pak)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse koriander (takjes) 23) f 4    8    12    16    20    24    
Avocado (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Limoen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Zure room (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Guadalajara (tl) 1    2    3    4    5    6    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Witte balsamico azijn (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) 3075 / 735 490 / 117
Vetten (g)  31 5
 Waarvan verzadigd (g)  5,4 0,9
Koolhydraten (g)  88 14
 Waarvan suikers (g)  12,9 2,1
Vezels (g)  14 2
Eiwit (g)  19 3
Zout (g)  0,6 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, hapjespan met deksel en kom.
Laten we beginnen met het koken van de chilli sin carne.

1 VOORBEREIDING
• Kook 250 ml water per persoon in een pan met deksel. Kook 

de rijst, afgedekt, 12 – 15 minuten op laag vuur.
• Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de rode ui in halve 

ringen t. Verwijder de zaadlijsten van de rode peper 
en snijd de rode peper fijn. Snijd de gele paprika in 
smalle repen en hak de koriander grof. Laat de rode 
kidneybonen uitlekken.

2 CHILLI MAKEN
• Verhit de olijfolie in een hapjespan met deksel en fruit de 

rode ui, guadalajara, ½ van de knoflook en ¾ van de rode 
peper 1 - 2 minuten op middelmatig vuur. Voeg de gele 
paprika toe en bak nog 2 minuten. 

• Blus af met de witte balsamico azijn en voeg de 
tomatenblokjes, de rode kidneybonen en de helft van de 
koriander toe. Laat, afgedekt, 5 – 6 minuten zachtjes koken.



Deze pasta zet je na een drukke dag zo op tafel. Het gehakt is al op smaak gebracht met 
Italiaanse kruiden. Wij kennen dit gerecht vooral als spaghetti bolognese maar in Bologna 
wordt de geliefde ragù alla bolognese eigenlijk met tagliatelle gegeten. 

Deze smakelijke pitten - onmisbaar in 
de Italiaanse keuken - zitten verstopt in 
de dennenappels van een mediterrane 
dennenboom met een zonnige naam: 

de parasol-den. 

PIJNBOOMPITTEN

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

- 

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Italiaans gekruid 
rundergehakt f

Parmigiano reggiano fVerse basilicum f

UiSpaghetti

Verse rozemarijn fKnoflookteen

Rucola & veldsla f

Komkommer fPijnboompitten

Cherrytomaten in blik

Spaghetti bolognese 
Met een frisse salade



BEGIN 
GOED

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 SALADE MAKEN 
• Rooster ondertussen de pijnboompitten in een koekenpan, 

zonder olie, goudbruin. 
• Meng in een saladekom de extra vierge olijfolie met de 

zwarte balsamicoazijn,  peper en zout. 
• Schaaf de komkommer met een dunschiller of kaasschaaf 

in dunne linten t.

4 SERVEREN 
• Meng de rucola, de veldsla en de komkommerlinten met 

de dressing. 
• Verdeel de pasta over de borden, en schep de saus erover. 

Garneer met de basilicumblaadjes. Serveer met de salade.

tTIP: Het is lastig om een komkommer helemaal in linten te 
schaven. Heb je wat over? Snijd dit dan in dunne plakjes. 

1 KOKEN, SNIJDEN, RASPEN
• Kook ruim water met een snuf zout in een pan met deksel 

voor de spaghetti. Kook de spaghetti in 10 – 12 minuten 
beetgaar. Giet af en laat zonder deksel uitstomen. 

• Snipper de ui en pers de knoflook of snijd fijn. Haal 
de rozemarijn van de takjes en snijd fijn. Haal de 
basilicumblaadjes van de takjes en snijd de takjes fijn. Rasp 
de Parmigiano reggiano fijn.

2 SAUS MAKEN
• Verhit de olijfolie in een hapjespan en bak de ui, knoflook, 

basilicumtakjes en rozemarijn 2 - 3 minuten op 
middelhoog vuur. 

• Voeg het gekruid rundergehakt toe en bak 2 - 3 minuten. 
• Voeg de geblikte cherrytomaten toe, draai het vuur 

middellaag, en laat 8 - 10 minuten stoven. Breng goed op 
smaak met peper en zout. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Spaghetti (g) 1) 7) 20) 90    180    270    360    450    540    
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse rozemarijn (takjes) 23) f 1 2 3 4 5 6
Verse basilicum (takjes) 23) f 1 2 3 4 5 6
Parmigiano reggiano, blokje (g) 7) f 10    20    30    40    50    60    
Italiaans gekruid rundergehakt (g) f 100    200    300    400    500    600    
Cherrytomaten in blik (blik)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Pijnboompitten (g) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    
Komkommer (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rucola & veldsla (g) 23) f 30    60    90    120    150    180    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Zwarte balsamicoazijn (tl) 2    4    6    8    10    12    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4000 / 956 595 / 142
Vetten (g)  45 7
 Waarvan verzadigd (g)  13,0 1,9
Koolhydraten (g)  82 12
 Waarvan suikers (g)  15,5 2,3
Vezels (g)  9 1
Eiwit (g)  50 7
Zout (g)  0,2 0,0

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 20) Soja  22) (Andere) noten 23) Selderij  
25) Sesam

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, hapjespan,  fijne rasp, koekenpan, saladekom, en dunschiller of 
kaasschaaf. 
Laten we beginnen met het koken van de  spaghetti bolognese.



45 min Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

g9

%

+ Veel handelingen

Dit gerecht is een ode aan mooie smaakcombinaties zoals varkensvlees en appel, witlof en appel en 
pistache en tijm. Door de witlof te karameliseren krijgt het een heel andere smaak dan je gewend 
bent. Varkenshaas is de meest malse spier op de rug van een varken. Het vlees in jouw box komt van 
het Belgische varkensras Piétrain, met een laag vetgehalte.

VARKENSHAAS MET PISTACHE-TIJMKORST 
MET GEKARAMELLISEERDE WITLOF EN ROMIGE KNOLSELDERIJ-APPELPUREE

Deze groente groeit net als witte asperges 
in het donker. Doordat de plant geen 

daglicht ziet, krijgen de bladeren geen kans 
om groen te worden.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

WITLOF

Goudreinet appel

KnolselderijKruimige aardappelen

PistachenotenVerse tijm f

Varkenshaas fKnoflookteen

Mascarpone f

Witlof f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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WITLOF KARAMELISEREN
 Snijd ondertussen de witlof in de lengte 
doormidden. Verhit de boter met de suiker in 
een koekenpan met deksel op middelhoog 
vuur en leg de witlof met de snijkant naar 
beneden in de pan. Breng op smaak met zout. 
Laat 10 minuten liggen, keer daarna om en 
laat met de deksel op de pan 5 – 7 minuten 
garen. Snijd eventueel het bruine stronkje van 
de witlof als je die te hard vindt.

PUREE MAKEN
  Stamp de aardappelen, de knolselderij, 
de appel en de mascarpone met een 
aardappelstamper tot er een fijne puree 
ontstaat. Breng op smaak met peper en zout. 

tTIP: Je kunt de knoflook, pistachenoten en 
tijm ook fijnmalen in een keukenmachine.

SERVEREN
 Snijd de varkenshaas in plakken. 
Verdeel de puree en de varkenshaas over 
de borden. Serveer met de gekarameliseerde 
witlof. Garneer met de overige tijm en de 
pistachenootjes die van de varkenshaas 
zijn gevallen. 

ttTIP: Het is erg belangrijk dat je de 
knolselderij kleiner snijdt dan de de aardappel. 
Knolselderij is namelijk minder snel gaar dan 
aardappel en zo zijn ze tegelijkertijd klaar.

VARKENSHAAS BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Ris de blaadjes van de takjes tijm. Hak de 
pistachenoten en de knoflook heel fijn en 
meng op een bord met de helft van de tijm, 
peper en zoutt. Rol de varkenshaas door het 
pistachemengsel en druk aan tot een korst. 
Leg op een met bakplaat met bakpapier en 
bak 20 – 25 minuten in de oven. Laat daarna 
een paar minuten rusten.

PUREE VOORBEREIDEN
Kook ondertussen ruim water in een 

pan met deksel voor de aardappelen en de 
knolselderij. Schil de knolselderij, weeg 150 g 
per persoon af en snijd in blokjes van 1 cm 
tt. Schil de aardappelen  en snijd in grove 
stukken. Schil de appel, verwijder het klokhuis 
en snijd in grove stukken.

 KOKEN
 Voeg de aardappelen, de knolselderij 
en een flinke snuf zout toe aan de pan met 
kokend water en kook in 17 – 20 minuten gaar. 
Voeg de laatste 2 – 3 minuten de appel toe. 
Giet af en laat zonder deksel uitstomen. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse tijm (takjes) 
23) f

4 8 12 16 20 24

Pistachenoten (g) 
8) 19) 22) 25) 

25    50 75    100 125    150

Knoflookteen (st) 1    2 3    4 5    6
Varkenshaas (120 g) f 1    2 3    4 5    6    
Kruimige aardappelen 
(g)

150 300 450 600 750 900

Knolselderij (g) 9) 150 300 450 600 750 900
Goudreinet appel (st)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2
Witlof (st) f 1 2 3 4 5 6
Mascarpone (g) 7) f 15 30 45 60 75 90

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Suiker (tl) 2    4 6    8 10    12
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3376 / 807 533 / 127
Vetten (g)  43 7
 Waarvan verzadigd (g)  20,3 3,2
Koolhydraten (g)  62 10
 Waarvan suikers (g)  24,8 3,9
Vezels (g)  15 2
Eiwit (g)  39 6
Zout (g)  0,5 0,1

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten 9) Selderij
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
23) Selderij  25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, koekenpan met deksel en aardappelstamper. 
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaas met pistache-tijmkorst.



45 min

Eet binnen 3 dagen

9
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+ Veel handelingen

Het velletje van de garnaal geeft tijdens de bereiding extra smaak af, maar garnalen pellen kan nogal 
een werkje zijn. Vandaag maken we het je makkelijk: de kop van de garnalen in je box is al verwijderd 
en ze zijn ook vast opengesneden. Zo heb je wel de lekkere smaak van ongepelde garnalen, maar 
zonder het gedoe van het pellen!

GROTE GARNALEN MET CITROEN-KNOFLOOKMARINADE 
MET PARELCOUSCOUS, ZACHTE GEITENKAAS EN NOTEN-KRUIDENTOPPING

In Italië zie je de venkelknol, of 'finocchio', 
in veel gerechten terug. Benieuwd hoe je 
deze knol het beste kunt snijden? Op onze 

blog vind je een handig stappenplan.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

VENKEL

Parelcouscous

Verse dille fVerse dragon f

KnoflookteenCitroen

WalnotenOngepelde grote 
garnalen f

Rucolacress fBosui f

Verse geitenkaas fVenkel f

Courgette f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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GROENTEN BAKKEN
 Snijd ondertussen de courgette in halve 
plakken van 1/2 cm dik. Halveer de venkel, 
snijd in kwarten en verwijder de harde kern. 
Houd eventueel venkelloof apart. Snijd de 
venkel in kleine blokjes. Verhit de roomboter 
in een hapjespan op middelhoog vuur en bak 
de venkel 5 minuten. Voeg de courgette toe 
en bak samen nog 10 – 12 minuten, of totdat 
ze gaar zijn.

GARNALEN BAKKEN
  Verbrokkel ondertussen de geitenkaas. 
Snijd de bosui in dunne ringen. Knip de 
rucolacress los van het plantje. Verhit, vlak 
voor serveren, de koekenpan op middelhoog 
vuur en bak de garnalen met marinade 
3 minuten, of tot ze mooi roze zijn. Meng de 
parelcouscous, de bosui en de overige dille 
en dragon met de courgette en de venkel. 
Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Schep de parelcouscous op de borden, 
verdeel de geitenkaas erover en schep de 
grote garnalen ernaast. Garneer met de 
walnotentopping, de rucolacress en het 
eventuele venkelloof.

tTIP: Bewaar de rest van het citroensap en 
serveer het op tafel, zodat iedereen dit naar 
smaak nog extra kan toevoegen.

GARNALEN MARINEREN
Breng de bouillon aan de kook in een pan 

met deksel voor de parelcouscous. Rasp de 
citroen met een fijne rasp en pers de citroen 
uit. Pers de knoflook of snijd fijn. Meng de 
olijfolie met de knoflook en 1 tl citroensap 
per persoon in een kom en leg de grote 
garnalen hierin. Laat marineren tot je ze gaat 
bakken in stap 5 t. 

TOPPING MAKEN
Hak de walnoten grof. Verhit een 

koekenpan, zonder olie, op middelhoog 
vuur en bak de walnoten tot ze beginnen te 
kleuren. Haal uit de pan en bewaar apart. 
Ris de blaadjes van de takjes dragon en hak 
grof. Snijd de dille fijn. Meng in een kleine 
kom de walnoten met de helft van de dille, 
de helft van de dragon en 1 tl citroenrasp 
per persoon.

 PARELCOUSCOUS KOKEN
 Voeg de parelcouscous toe aan de 
bouillon en kook de parelcouscous, afgedekt, 
12 – 14 minuten. Giet de parelcouscous 
daarna af en spoel kort af onder warm water. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Citroen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Ongepelde grote 
garnalen (g) 2) f

130 260 390 520 650 780

Walnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 20    40    60    80    100    120    

Verse dragon 
(takjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Verse dille (takjes) 
23) f

2 5 7 10 12 15

Parelcouscous (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Venkel (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse geitenkaas 
(g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Bosui (st) f 1    2    3    4    5    6    
Rucolacress 
(bakje) 10) f

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

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) 3527 / 843 466 / 111
Vetten (g)  10 1
 Waarvan verzadigd (g)  11,5 1,5
Koolhydraten (g)  75 10
 Waarvan suikers (g)  14,9 2,0
Vezels (g)  8 1
Eiwit (g)  42 6
Zout (g)  3,4 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 2) Schaaldieren 7) Melk/lactose 8) Noten 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel,  rasp, kom, koekenpan, kleine kom en hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de grote garnalen met citroen-knoflookmarinade.



Dit aardappeltje heeft een prachtige roze-
rode schil, die je gewoon kunt laten zitten.

ROSEVAL AARDAPPELEN

Geraspte cheddar f

Hamburger (rund ) fBotersla f

Volkoren mini-
hamburgerbol

Roseval aardappelen

Vleestomaat fRode ui

Mayonaise f

Cheddar komt oorspronkelijk uit het dorpje Cheddar in het Engelse Somerset. Wereldwijd is het 
een van de populairste harde kazen en het wordt nu dan ook op veel meer plekken gemaakt. 
De scherpe smaak van de kaas gaat goed samen met de hartige burger. Het vlees is gekruid met 
cayennepeper, nootmuskaat en peterselie.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

%

Cheeseburger met tomaat en cheddar 
Met gebakken aardappeltjes en mayonaise

Totaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Roseval aardappelen (g) 250    500    750    1000 1250 1500
Volkoren  
mini-hamburgerbol (st) 
1) 3) 7) 11) 20) 22) 27)

1    2    3    4    5    6    

Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vleestomaat (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Botersla (krop) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Hamburger 
(rund) (100 g) f

1    2    3    4    5    6    

Geraspte cheddar 
(g) 7) f

15    25    40    50    65    75    

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

25    50    75    100    125    150    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Zwarte balsamicoazijn 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Extra vierge olijfolie (el) naar smaak
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) 4151 / 992 698 / 167
Vet totaal (g)  56 9
 Waarvan verzadigd (g)  16,9 2,8
Koolhydraten (g)  78 13
 Waarvan suikers (g)  13,5 2,3
Vezels (g)  8 1
Eiwit (g)  39 7
Zout (g)  1,2 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 10) Mosterd 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 20) Soja 22) Noten 
27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de cheeseburger met tomaat en cheddar.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. Schil 

de aardappelen of was ze grondig en snijd 
in parten. Verdeel de aardappelparten over 
een bakplaat met bakpapier en meng met de 
olijfolie, peper en zout. Bak de aardappel-
parten 25 – 30 minuten in de oven t. Schep 
halverwege om. Bak de laatste 4 – 5 minuten 
de mini-hamburgerbol mee.

SALADE MAKEN
Snijd ondertussen de rode ui in ringen. 

Snijd de vleestomaat in plakken en haal de 
bladeren sla los van de krop. Meng in een 
saladekom de vleestomaat met de botersla, 
balsamicoazijn en extra vierge olijfolie naar 
smaak. Breng op smaak met peper en zout.

 UI BAKKEN
 Verhit een koekenpan met de roomboter 
op middellaag vuur en bak de uienringen 
4 – 6 minuten.

HAMBURGER BAKKEN
 Verhoog het vuur naar middelhoog en 
leg de hamburger bij de uienringen in de 
koekenpan. Bak de burger 2 – 3 minuten per 
kant, haal daarna uit de pan om doorgaren 
te voorkomen.

BURGERS BOUWEN
 Snijd de mini-hamburgerbol open. Beleg 
met wat botersla, een plak vleestomaat, wat 
rode ui en een burger per broodje. Schenk het 
bakvet over de hamburger en bestrooi met de 
geraspte cheddar. 

tTIP: Heb je een minder krachtige oven? Je 
kunt de aardappelen ook kort voorkoken, dan 
zijn ze sneller gaar.

SERVEREN
 Serveer de burger met de 
aardappelparten, de overige salade en 
de mayonaise.

tTIP: Je krijgt meer aardappelen en 
cheddar dan je nodig hebt voor het gerecht. 
Let jij niet op je calorie-inname of ben je 
een grote eter? Bak dan alle aardappelen 
in de oven en beleg je broodje met alle 
geraspte cheddar.



Kokosmelk 

Bramen f

Limoen 

Thaise basilicum f

Risottorijst Kardemom 

§ Eet binnen 3 dagen

Totaal: 30 – 35 min.7

* Gemakkelijk De lekkerste rijstpudding maak je met risottorijst, 
omdat die extra smeuïg wordt tijdens het koken. Door 
de toevoeging van oosterse smaken als limoen, Thaise 
basilicum en kardemom is dit dessert een bijzondere 
variant op een ouderwets nagerecht

RIJSTPUDDING MET BRAMEN  
EN KARDEMOM 
Met limoen en Thaise basilicum



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 

 

RIJSTPUDDING MET BRAMEN EN KARDEMOM
BENODIGDHEDEN: 
Steelpan en fijne rasp.

1 Verhit de roomboter in een steelpan op middelhoog vuur. 
Voeg de risottorijst toe en roerbak 2 minuten. 

2  Schenk de kokosmelk en 100 ml water per persoon in 
de pan en voeg de kardemom, de bruine suiker en een 

snuf zout toe. Breng aan de kook. Zet het vuur laag en laat de 
rijst 25 minuten zachtjes koken, of totdat de rijst beetgaar 
is. Roer af en toe goed door. 

3 Rasp ondertussen de schil van de limoen met een fijne 
rasp en snijd de blaadjes Thaise basilicum in reepjes. 

Roer vervolgens 1/4 tl van de limoenrasp per persoon door 
de rijstpudding. 

4  Verdeel de rijstpudding over de glazen of kommetjes en 
garneer met de bramen en de Thaise basilicum.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Risottorijst (g) 75 150
Kokosmelk (ml) 26) 250 500
Kardemom (tl)  1/2 1
Limoen (st) 1 1
Thaise basilicum (blaadjes) 23) f 3 6
Bramen (g) f 125 250

Zelf toevoegen
Roomboter (el)  1/2 1
Bruine suiker (el) 1 2
Zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 1803 / 431 736 / 176
Vetten (g) 26 11
 Waarvan verzadigd (g) 22,0 9,0
Koolhydraten (g) 45 18
 Waarvan suikers (g) 43,2 17,6
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 5 2
Zout (g) 0,1 0,0

 
ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 26) Sulfiet 



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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GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

De vermelde voedingswaarden zijn berekend per persoon 
per portie. Maak de ingrediënten waarbij dit nodig is schoon, 
voordat je ze verwerkt in het gerecht. Wil je voor volgende week 
pauzeren of je box wijzigen? Geef dit uiterlijk de woensdag voor 
de volgende levering aan ons door via je account. Heb je vragen 
over de producten of onze service? Neem dan contact op met 
onze klantenservice.

1x

APPELCRUMBLE MET MUESLI  
Met halfvolle yoghurt

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Jonagold appel (st) 2    4    

Gemalen kaneel (zakje)  1/2 1    

Honing (potje) 1    2    

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 100 200

Halfvolle yoghurt (ml) 7) 15) 20)  f 250 500

*Zelf toevoegen

Roomboter (el)    1/2 1

 fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en ovenschaal

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1753 / 419 446 / 107
Vetten (g) 9 2
 Waarvan verzadigd (g) 3,5 0,9
Koolhydraten (g) 72 18
 Waarvan suikers (g) 51,0 13,0
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 9 2
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose  8) Noten 12) Sulfiet 
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 

22) (Andere) noten 25) Sesam

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

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

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

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

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



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

SPELTWAFELS MET PINDAKAAS   
Met belegen kaas en komkommer

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Banaan (st) 2 4

Spinazie (g) 23) f 50 100

Griekse yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 250 500

Mango-ananasspread (el) f 3 6

Zonnebloempitten (g) 19) 22) 25) 25 50

 fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Blender of staafmixer met hoge kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1435 / 343 454 / 109
Vetten (g) 18 6
 Waarvan verzadigd (g) 6,6 2,1
Koolhydraten (g) 39 12
 Waarvan suikers (g) 30,2 9,6
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 9 3
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

7) Melk/lactose  
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 23) Selderij 25) Sesam

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Komkommer (st) ¼ ½ 

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

Pindakaas (potje) 5) 22) 2 4

Belegen kaas (plakken) 7) f 4 8

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1870 / 447 1439 / 344
Vetten (g) 26 20
 Waarvan verzadigd (g) 13,1 10,1
Koolhydraten (g) 30 23
 Waarvan suikers (g) 2,2 1,7
Vezels (g) 5 4
Eiwit (g) 22 17
Zout (g) 0,8 0,6

ALLERGENEN

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

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

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

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

ananasspread en de zonnebloempitten.

BANAAN-MANGO-ANANASBOWL   
Met Griekse yoghurt en zonnebloempitten

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

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

2 Verdeel de speltwafels over de borden.

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