
Semi-zongedroogde 
tomaten f

Groene pesto f Mesclun f

Rode cherrytomaten fUi

ConchiglieTonijn

Vanavond waan je je in Italië met dit pastagerecht in de kleuren van de Italiaanse vlag. 
Conchiglie betekent 'schelpen' in het Italiaans. De vorm van deze verse pasta is perfect voor een 
dikke saus als deze – de schelpjes vullen zich met de tonijn-pestosaus.Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

-

%

Conchiglie in tonijn-pestosaus 
met sla en zongedroogde tomaten

Familyb6
Totaal voor 2 personen:
30 min.



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

 

WEEK 43 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Tonijn in olijfolie 
(blik) 4) 1 1 2 2 3 3

Conchiglie (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Mesclun (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Groene pesto (g) 7) 8) f 40 80 120 160 200 240
Semi-zongedroogde 
tomaten (g) f

17 35 45 60 80 95

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3379 / 808 814 / 195
Vet totaal (g) 42 10
 Waarvan verzadigd (g) 4,6 1,1
Koolhydraten (g) 77 19
 Waarvan suikers (g) 8,6 2,1
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 26 6
Zout (g) 1,2 0,3

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen  4) Vis 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan, saladekom  en zeef.
Laten we beginnen met het koken van de conchiglie in tonijn-pestosaus.

VOORBEREIDEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de conchiglie. Snipper de ui en halveer 
de cherrytomaten.

TONIJN UITLEKKEN
Laat de tonijn uitlekken in een zeef en 

bewaar de olie.

 CONCHIGLIE KOKEN
 Kook de conchiglie in de pan met deksel, 
afgedekt, in 14 – 16 minuten beetgaar. Giet 
daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

SALADE MAKEN
 Meng ondertussen de mesclun met 
een klein beetje van de groene pesto in een 
saladekom. Breng op smaak met peper en 
zout. Besprenkel met extra vierge olijfolie 
naar smaak. Snijd de semi-zongedroogde 
tomaten fijn.

VERWARMEN
 Verhit in een wok of hapjespan 1 el 
olie van de tonijn per persoon en bak de 
cherrytomaten en ui 5 minuten op 
middellaag vuur. Voeg daarna de tonijn, de 
gekookte conchiglie en de overige pesto toe. 
Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
Serveer de pasta met de mesclun en 

garneer met de semi-zongedroogde tomaten. 

QTIP: Heb je weinig tijd? Maak dan 
een lauwwarme salade. Meng de tonijn, 
cherrytomaten, pesto, mesclun en ui direct 
door de gekookte pasta.



Tomatenpuree 

Tomaat fVerse bladpeterselie f

Vastkokende 
aardappelen

Ui

Ras el hanout Peen f

AmandelschaafselKipfilet f

Abrikozenstukjes 

Deze groentestoof is geïnspireerd op de Marokkaanse tajine. De tajine is een aardewerken 
stoofpot die van oudsher op hete kolen wordt gezet om het gerecht langzaam te garen. 
Gedroogde abrikozen, amandelen, peen en ras el hanout zijn ingrediënten die je vaak in een 
tajine terugvindt. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Kipfilet met zoet-kruidige groentestoof 
met gedroogde abrikozen en amandelschaafsel

Calorie-focusL40 min.8
Totaal voor 2 personen:
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GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Peen (g) f 100    200    300    400    500    600    
Ras el hanout (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse bladpeterselie 
(g) f

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

Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Tomatenpuree (kuipje)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Abrikozenstukjes 
(g) 19) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Kipfilet (st) f 1    2    3    4    5    6    
Amandelschaafsel 
(g) 8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje 
(st)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    

Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Honing (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Roomboter (el)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2841 / 679 448 / 107
Vet totaal (g) 24 4
 Waarvan verzadigd (g) 4,9 0,8
Koolhydraten (g) 74 12
 Waarvan suikers (g) 31,1 4,9
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 2,0 0,3

ALLERGENEN

8) Noten 
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

LTIP: Je krijgt meer aardappelen dan je 
gebruikt voor dit gerecht. Let jij niet op je 
calorie-inname of ben je een grote eter? 
Gebruik dan alle aardappelen.

BENODIGDHEDEN
Dunschiller, pan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kipfilet met zoet-kruidige groentestoof.

SNIJDEN EN BAKKEN
Breng 175 ml water per persoon aan 

de kook voor de stoof. Snipper de ui. Schil 
de aardappelen en snijd in grove stukken. 
Weeg de peen af en schil met een dunschiller. 
Snijd in blokjes van 1 cm. Verhit 1 el olijfolie 
per persoon in een pan met deksel, voeg de 
ui en een snuf zout toe en fruit 1 minuut op 
middelhoog vuur.

GROENTEN BAKKEN
Voeg de aardappelen, de peen en de 

ras el hanout toe aan de pan en roerbak nog 
1 minuut. Schenk het kokende water erbij en 
verkruimel er 1/3 bouillonblokje per persoon 
boven. Breng aan de kook en stoof, afgedekt, 
in 20 – 25 minuten gaar. Schep regelmatig om.

 STOOF AFMAKEN
 Hak ondertussen de verse bladpeterselie 
grof. Snijd de tomaat in parten. Roer 
5 minuten voor het einde van de kooktijd 
1/3 kuipje tomatenpuree per persoon door 
de groentestoof. Laat het geheel, zonder 
deksel, nog 5 minuten zachtjes koken. Voeg de 
abrikozenstukjes, de tomaat en de honing in 
de laatste minuut van de kooktijd toe. Breng 
op smaak met peper en zout.

KIPFILET BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een koekenpan op middelhoog vuur. Wrijf de 
kipfilet in met peper en zout. Bak de kipfilet 
2 – 3 minuten per kant, verlaag het vuur en bak 
de kipfilet nog 4 – 5 minuten, of tot de kipfilet 
gaar is. Haal uit de pan en bewaar apart.

AMANDELEN BAKKEN
 Verhit in dezelfde koekenpan de 
roomboter en bak de geschaafde amandelen 
in 2 minuten goudbruin op middelhoog 
vuur. Zet het vuur laag, leg de kipfilet bij de 
amandelen in de koekenpan en verhit nog 
1 minuut.

R WEETJE: Dit gerecht bevat bijna de helft 
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
voedingsvezels. Dit komt voornamelijk door de 
groenten, aardappelen en abrikozen.

SERVEREN
 Verdeel de gestoofde groenten over diepe 
borden, leg er de kipfilet op en garneer met de 
bladpeterselie en de amandelen.



Risottorijst

Vers basilicum f 

Courgette f

KnoflookteenRode ui

Rode peper fBleekselderij f

Geraspte Italiaanse 
kaas f

Buffelmozzarella f

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

Eet binnen 5 dagen

Calorie-focus*

%
L

Risotto met courgette en buffelmozzarella 
met bleekselderij en vers basilicum 

Veggiev40 min.8
Totaal voor 2 personen:
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contact op via de website of via onze social-mediakanalen. 
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WEEK 43 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Bleekselderij  
(stengels) 9) f

1    2    3    4    5    6    

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

65 125 180 250 305 375

Geraspte Italiaanse 
kaas (g) 3) 7) f

10 20 30 40 50 60

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

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2674 / 639 407 / 97 
Vet totaal (g) 26 4
 Waarvan verzadigd (g) 17,2 2,6
Koolhydraten (g) 75 11
 Waarvan suikers (g) 12,6 1,9
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 2,9 0,4

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose 9) Selderij

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

GROENTEN SNIJDEN
Snipper de rode ui en pers de knoflook of 

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

FRUITEN
Verhit de roomboter in een wok of 

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

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

MOZZARELLA SCHEUREN
 Scheur ondertussen de 
buffelmozzarella klein.  

OP SMAAK BRENGEN
 Haal de pan van het vuur. Roer de 
mozzarella en de helft van het basilicum door 
de risotto. Breng de risotto eventueel op 
smaak met peper en zout. 
 
 
 
 

SERVEREN
 Verdeel de risotto over de borden en 
garneer met het overige basilicum en de 
geraspte Italiaanse kaas.

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



Kidneybonen

Limoen fGele paprika f

Gedroogde tijmZoete aardappel

KnoflookteenBosui f

Kokosmelk Tomatenblokjes

Garam masala

Het is herfst! Perfect weer voor een stevige soep. In Peru kun je in elk dorp de bijzondere 
aardappelsoep locro de papa eten. Elk gezin heeft zijn eigen familierecept. Vandaag maak je een 
vegetarische variant van deze vullende maaltijdsoep vol met smaakmakers, zoals bosui, tijm en 
garam masala. 

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Zoete-aardappelsoep met limoen 
met kidneybonen en paprika

Veggiev8
Totaal voor 2 personen:
40 min.
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Zoete aardappel (g) 150 300 450 600 750 900
Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Bosui (st) f 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gele paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Limoen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Kidneybonen (blik)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Garam masala (tl) 1 2 3 4 5 6
Tomatenblokjes (blik)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kokosmelk (ml) 26) 200 400 600 800 1000 1200

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillonblokje 
(st)  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) 3278 / 784 414 / 99 
Vet totaal (g) 50 6
 Waarvan verzadigd (g) 34,3 4,3
Koolhydraten (g) 61 8
 Waarvan suikers (g) 22,7 2,9
Vezels (g) 17 2
Eiwit (g) 19 2
Zout (g) 3,5 0,4

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Soeppan of grote pan met deksel, vergiet en bakplaat met bakpapier. 
Laten we beginnen met het koken van de zoete-aardappelsoep met limoen.

AARDAPPEL ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Was de zoete aardappel grondig en snijd 
in blokjes van 1 cm. Verdeel de blokjes over 
een bakplaat met bakpapier, besprenkel met 
1/2 el olijfolie per persoon en breng op smaak 
met peper, zout en de helft van de tijm. Bak 
de aardappelblokjes in 15 – 25 minuten gaar. 
Schep halverwege om. 

SNIJDEN
Snijd de bosui in fijne ringen. Pers de 

knoflook of snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten 
van de gele paprika en snijd de paprika 
in blokjes van 1 bij 1 cm. Rasp de schil van 
de limoen en pers de limoen uit. Laat de 
kidneybonen uitlekken in een vergiet. 

GROENTEN BAKKEN
 Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een 
soeppan met deksel op middelhoog vuur en 
bak hierin de helft van de bosui 1 – 2 minuten. 
Voeg de paprika toe en bak 5 minuten 
mee. Voeg de knoflook, garam masala en 
overgebleven tijm toe. Bak een halve minuut 
en voeg dan de tomatenblokjes, 50 ml water 
per persoon en de kokosmelk toe. Verkruimel 
het groentebouillonblokje erover en roer 
goed door.

SOEP KOKEN
 Breng de soep op smaak met peper en 
zout en breng aan de kook. Laat de soep, 
afgedekt, 12 – 15 minuten zachtjes koken 
op laag vuur. Voeg de laatste 5 minuten de 
kidneybonen toe. 

AARDAPPEL TOEVOEGEN
 Haal de soep van het vuur, roer de 
geroosterde zoete aardappel erdoor en voeg 
de helft van het limoensap toe.

SERVEREN
 Garneer de soep met de rest van de bosui, 
de limoenrasp en het limoensap naar smaak.

RWEETJE: Dit gerecht is rijk aan vezels. 
Dit komt voornamelijk door de kidneybonen, 
zoete aardappel en groenten, inclusief de 
tomaten uit blik. Wist je dat deze tomaten 
ongeveer dezelfde voedingswaarden hebben 
als verse tomaten?



Dit pastagerecht is snel en gemakkelijk, maar ook heel smaakvol. De echte smaakmaker in 
dit gerecht is de tomatentapenade die zich goed hecht aan de geribbelde buitenkant van de 
rigatoni. Buon appetito!

Rigatoni met kipfiletblokjes en sperziebonen 
met tomatentapenade en Italiaanse kaas

5
Totaal voor 2 personen:
25 min.

Supersimpel Family

Eet binnen 3 dagen

- b

§

Quick & Easyr

Geraspte Italiaanse 
kaas f

Tomatentapenade f

RigatoniSperziebonen f

Kipfiletstukjes fKnoflookteen
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sperziebonen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 4 5
Kipfiletstukjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Tomatentapenade 
(g) f

40 80 120 160 200 240

Geraspte Italiaanse  
kaas (g) 3) 7) f

15 25 40 50 65 75

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3176 / 759 699 / 167 
Vet totaal (g) 27 6
 Waarvan verzadigd (g) 6,5 1,4
Koolhydraten (g) 81 18
 Waarvan suikers (g) 4,0 0,8
Vezels (g) 12 3
Eiwit (g) 40 9
Zout (g) 1,5 0,3

ALLERGENEN

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

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Dit komt 
voornamelijk door de pesto, die veel gezonde 
vetten bevat. Let jij op je calorie-inname? 
Gebruik dan 75 gram rigatoni en 30 gram 
tomatentapenade per persoon.

BENODIGDHEDEN
Grote pan met deksel en een hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de rigatoni met kipfiletblokjes en sperziebonen.

WATER KOKEN
Kook 600 ml water per persoon in een 

grote pan met deksel voor de sperziebonen 
en de rigatoni. Verwijder ondertussen de 
steelaanzet van de sperziebonen en snijd de 
sperziebonen in 3 gelijke stukken.

RIGATONI KOKEN
Kook de rigatoni, 13 – 15 minuten, 

afgedekt, in de grote pan met deksel. Voeg 
na 5 – 8 minuten de sperziebonen toe. Giet 
daarna af, bewaar een klein beetje kookvocht 
en laat zonder deksel uitstomen.

KNOFLOOK SNIJDEN
 Pers ondertussen de knoflook of 
snijd fijn.

KIP BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 
en fruit de knoflook 2 minuten op laag vuur. 
Voeg de kipfiletstukjes toe en roerbak in 
3 – 5 minuten goudbruin op middelhoog vuur.

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg daarna de sperziebonen, de 
rigatoni en de tomatentapenade toe aan 
de pan en roer goed door. Voeg 1 el van het 
bewaarde kookvocht per persoon toe om het 
smeuïg te maken. Breng op smaak met peper 
en eventueel zout.

SERVEREN
 Verdeel de rigatoni over de borden. 
Besprenkel met extra vierge olijfolie 
naar smaak en garneer met de geraspte 
Italiaanse kaas.



Spinazie f

Gedroogde tijmNootmuskaat

SjalotVastkokende 
aardappelen

Tomaat fKnoflookteen

Vrije-uitloopei fGeraspte belegen 
 kaas f

Crème fraîche f

Met dit recept maak je een luxe uitvoering van het traditionele groentegerecht spinazie à la 
crème. Je gebruikt crème fraîche in plaats van slagroom, voegt pittige belegen kaas en tomaat 
toe en als bonus is er nog een spiegelei. Comfort food voor als het buiten koud en donker is.Supersimpel

Veggie

Eet binnen 3 dagen

Family-

V

§
b

Romige spinaziegratin met spiegelei 
met gebakken aardappeltjes

40 min.8
Totaal voor 2 personen:
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Nootmuskaat (bol) 1    1    1    1    1    1    
Gedroogde tijm (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Spinazie (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Crème fraîche (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Zelf toevoegen

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) 3353 / 802 454 / 109
Vet totaal (g) 48 7
 Waarvan verzadigd (g) 22,2 3,0
Koolhydraten (g) 59 8
 Waarvan suikers (g) 6,9 0,9
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 0,7 0,1

ALLERGENEN

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

RWEETJE: Wist je dat de 200 g spinazie per 
persoon die je in dit gerecht gebruikt meer 
calcium bevat dan 1 beker melk? Samen met 
de kaas en overige ingrediënten krijg je met dit 
gerecht al de helft van je dagelijkse behoefte 
aan calcium binnen.

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, fijne rasp, wok of hapjespan, vergiet, ovenschaal en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de romige spinaziegratin met spiegelei.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. Schil 

de aardappelen of was ze grondig en snijd in 
parten. Verhit de helft van de olijfolie in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
25 – 35 minuten, afgedekt, op middelhoog 
vuur. Haal na 20 minuten de deksel van de 
pan. Roer regelmatig door en breng op smaak 
met peper en zout. Snipper ondertussen de 
sjalot en pers de knoflook of snijd fijn. 

SPINAZIE BEREIDEN
Snijd de tomaat in blokjes. Rasp met 

een fijne rasp een klein stukje van de bol 
nootmuskaat. Verhit de overige olijfolie in 
een wok of hapjespan en fruit de sjalot, de 
knoflook en de gedroogde tijm 2 – 3 minuten. 
Voeg de spinazie toe en roerbak 3 – 4 minuten, 
of tot deze geslonken is. Laat de spinazie 
uitlekken in een vergiet. Druk goed aan, zodat 
het meeste vocht uit de spinazie lektt. 

 OP SMAAK BRENGEN
Zet de wok of hapjespan weer op het vuur 

en voeg de tomaat toe. Bak nog 1 minuut. Zet 
het vuur middellaag, voeg de crème fraîche 
en de uitgelekte spinazie toe aan de wok of 
hapjespan en roerbak nog 1 minuut. Breng 
op smaak met de nootmuskaat tt, peper 
en zout.

GRATIN BAKKEN
 Doe het spinaziemengsel in een 
ovenschaalttt. Bestrooi met de geraspte 
belegen kaas en bak 10 – 15 minuten in 
de oven.

tTIP: Het is belangrijk dat je het vocht goed 
uit de spinazie drukt – anders blijft de gratin 
te nat.

SPIEGELEI BAKKEN
 Verhit ondertussen de roomboter in een 
koekenpan en bak 1 spiegelei per persoon. 
Breng op smaak met peper en zout.

ttTIP: Nootmuskaat heeft een vrij 
uitgesproken smaak. Voeg dus niet te veel in 
een keer toe, maar proef tussendoor goed. 

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen over de borden 
en leg het spiegelei erop. Serveer met 
de spinaziegratin.

tttTIP: Rauw heeft spinazie een groot 
volume, maar tijdens de verhitting slinkt de 
bladgroente flink. Daarom heb je niet zo'n 
grote ovenschaal nodig voor dit gerecht.



Hazelnoten

Feta fVerse dragon f

Champignons fUi

ParelcouscousPompoenblokjes f

Dit gerecht is gemakkelijk en snel te maken, maar is qua smaken uitdagend door de geurige 
dragon en hartige Griekse feta. Dragon heeft een bijzondere anijsachtige smaak, die niet 
iedereen even lekker vindt. Ken je de smaak nog niet? Proef het dan eerst en voeg het daarna 
naar smaak toe. 

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen

* L

%

Parelcouscous met pompoen en feta 
met champignons, hazelnoten en dragon

VeggieV25 min.5
Totaal voor 2 personen:



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

 

WEEK 43 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Champignons (g) f 125 250 375 500 625 750
Pompoenblokjes (g) 
23) f

100 200 300 400 500 600

Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Verse dragon (g)  f 21/2   5 71/2 10 121/2 15
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 175 200
Hazelnoten (g) 
8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050
Olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Witte balsamicoazijn 
(el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2508 / 600 425 / 102
Vet totaal (g) 24 4
 Waarvan verzadigd (g) 6,7 1,1
Koolhydraten (g) 68 12
 Waarvan suikers (g) 8,3 1,4
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 23 4
Zout (g) 3,0 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, keukenpapier, bakplaat met bakpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscous met pompoen en feta.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden 

en bereid de groentebouillon in een pan 
met deksel voor de parelcouscous. Snijd 
ondertussen de ui in halve ringen, veeg de 
champignons schoon met keukenpapier en 
snijd in plakken.

GROENTEN IN DE OVEN
Verdeel de ui, champignons en 

pompoenblokjes over een bakplaat met 
bakpapier. Besprenkel met de olijfolie en 
breng op smaak met ruim peper en zout. Bak 
15 – 20 minuten in de oven, schep halverwege 
om t.

 PARELCOUSCOUS KOKEN
 Voeg ondertussen de parelcouscous toe 
aan de pan met bouillon, breng opnieuw aan 
de kook en kook de parelcouscous, afgedekt, 
in 12 – 14 minuten droog. Voeg eventueel extra 
water toe wanneer de parelcouscous te snel 
droog wordt. Roer daarna de korrels los en 
laat zonder deksel uitstomen. 

SMAAKMAKERS BEREIDEN
 Pluk ondertussen de blaadjes dragon 
van de steeltjes – houd de blaadjes heel 
en snijd de steeltjes fijn. Verkruimel de 
feta en hak de hazelnoten grof. Verhit een 
koekenpan, zonder olie, op hoog vuur en bak 
de hazelnoten tot ze beginnen te geuren.

MENGEN
 Meng de groenten uit de oven, de witte 
balsamicoazijn en het grootste deel van de 
dragon door de parelcouscous en breng op 
smaak met peper en zout.

tTIP: De garingstijd van de pompoen is 
afhankelijk van de oven die je gebruikt. Houd 
de garing goed in de gaten en verkort of 
verleng de oventijd indien nodig. 

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
garneer met de feta, hazelnoten en overige 
dragon. Besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.

GTIP: Heb je nog dragontakjes over? Doe 
ze in een fles extra vierge olijfolie en maak zo 
heerlijke dragonolie. Lekker in dressings, of om 
een pesto mee op smaak te brengen.



Brandt & Levie 
varkensworst met 
citroen en tijm f

Verse salie fRode ui

Peen fKruimige aardappelen

UiKnolselderij

Veldsla f

De aardappelen in deze stamppot vul je aan met knolselderij, lekker kruidig, zoet van smaak en 
bovendien hartstikke gezond. De worst is van onze leverancier Brandt & Levie. Deze bevlogen 
worstmakers werken met boeren die goed voor hun varkens zorgen en dat proef je! Deze worst 
hebben ze op smaak gebracht met citroen en tijm. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Knolselderijhutspot met Brandt & Levie citroen-tijmworst  
met gekaramelliseerde rode ui en verse salie

40 min.8
Totaal voor 2 personen:
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust 
contact op via de website of via onze social-mediakanalen. 

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

Peen (g) f 100 200 300 400 500 600
Knolselderij (g) 9) 125 250 375 500 625 750
Ui (st) 1 2 3 4 5 6
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse salie (g) f 2 3 4 6 7 9
Brandt & Levie 
varkensworst met 
citroen en tijm (st) f

1 2 3 4 5 6

Veldsla (g) 23) f 40 60 80 120 140 180

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje 
(st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zwarte balsamicoazijn 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Mosterd (tl) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3086 / 738 415 / 99 
Vet totaal (g) 37 5
 Waarvan verzadigd (g) 15,6 2,1
Koolhydraten (g) 64 9
 Waarvan suikers (g) 15,0 2,0
Vezels (g) 17 2
Eiwit (g) 28 4
Zout (g) 4,3 0,6

ALLERGENEN

9) Selderij
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

�

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht 350  g 
groente per persoon en 50 % van de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vezels 
bevat? Dat komt door de knolselderij, een van 
de meest vezelrijke groenten die er bestaat.

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, saladekom, grote pan met deksel en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de knolselderijhutspot met Brandt & Levie citroen-tijmworst.

SNIJDEN
Kook 600 ml water per persoon voor de 

aardappelen en groenten in een grote pan met 
deksel. Was of schil de aardappelen en snijd in 
parten. Snijd de peen in dunne halve plakken. 
Schil de knolselderij en snijd grove stukken. 
Snijd de ui in halve ringen.

HUTSPOT KOKEN
Voeg de aardappelen en groenten toe 

aan de grote pan met deksel. Verkruimel 
1/2 bouillonblokje per persoon boven de pan en 
laat, afgedekt, 20 – 25 minuten zachtjes koken. 
Giet daarna af, bewaar een beetje kookvocht 
en laat zonder deksel uitstomen.

 VARKENSWORST BAKKEN
 Snipper ondertussen de rode ui en 
snijd de salie fijn. Verhit 1/2 el roomboter 
per persoon in een koekenpan en bak de 
varkensworst 2 – 3 minuten rondom aan op 
middelhoog vuur. Voeg de rode ui en salie 
toe, dek de pan af en bak nog 8 – 10 minuten 
op middelmatig vuur. Keer de varkensworst 
regelmatig om.

SALADE MAKEN
 Meng ondertussen de veldsla met per 
persoon 1/2 el extra vierge olijfolie en 1 tl zwarte 
balsamicoazijn in een saladekom. Breng op 
smaak met peper en zout.

tTIP: Wil je jus bij de hutspot? Haal de 
varkensworst dan vlak voor het opdienen uit 
de koekenpan, voeg een scheutje kookvocht 
of water toe en breng aan de kook. Roer er 
een klontje boter door en breng op smaak met 
peper en zout.

STAMPEN
 Stamp de aardappelen en groenten tot 
een grove stamppot. Voeg 1/2 el roomboter per 
persoon en eventueel een klein scheutje melk 
of kookvocht toe om het smeuïg te maken. 
Voeg vervolgens 11/2 tl mosterd per persoon 
toe en breng eventueel op smaak met peper 
en zout.

SERVEREN
 Verdeel de stamppot over de borden. 
Garneer met de rode ui en salie en serveer 
met de varkensworst ten veldsla tt.

ttTIP: Heb je knolselderij over? Snijd 
deze in blokjes en meng met de andere 
overgebleven groenten en bouillon in een 
pan met deksel. Kook 15 minuten en pureer 
daarna met een staafmixer. Zo heb je in een 
handomdraai een lekkere soep en hoef je niets 
weg te gooien.



Ui

Kastanjechampignons 
f

Kipdrumsticks f

Verse dragon, 
rozemarijn en tijm f

Aardpeer

Citroen fKnoflookteen

Mayonaise f

Rucola en veldsla f

Aardpeer is familie van de aardappel, maar is een stuk kleiner gebouwd. Wellicht wordt hij 
daardoor sneller over het hoofd gezien. De zoete, nootachtige smaak doet je misschien wel 
denken aan artisjok. Niet voor niets wordt hij ook wel Jeruzalem artisjok genoemd. Je kunt hem 
koken, bakken of grillen; in dit recept stoven we hem met rozemarijn. 

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Geroosterde aardpeer met kipdrumsticks 
met champignons en verse kruiden

0
Totaal voor 2 personen:
50 min.

VERGETEN GROENTEN

IN DE SCHIJNWERPERS
AARDPEER

Deze smaakvolle groente zit boordevol 
vitamine B, kalium, calcium en ijzer.



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aardpeer (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Verse dragon,  
rozemarijn en tijm 
(g) f

10 15 20 25 35 40

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Citroen (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kipdrumsticks (st) f 2 4 6 8 10 12
Kastanjechampignons 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rucola en veldsla 
(g) 23) f

30 60 90 120 150 180

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

20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 11/4 21/2 3 3/4 5 61/4 71/2
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mosterd (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Wittewijnazijn (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) 3726 / 891 508 / 122
Vet totaal (g) 55 7
 Waarvan verzadigd (g) 16,8 2,3
Koolhydraten (g) 53 7
 Waarvan suikers (g) 29,8 4,1
Vezels (g) 49 7
Eiwit (g) 45 6
Zout (g) 0,4 0,0

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat, bakpapier, kleine kom, kom en een koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de geroosterde aardpeer met kipdrumsticks.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Haal 

de roomboter uit de koelkast om alvast 
op temperatuur te laten komen. Schil de 
aardpeer of was hem grondig. Snijd de 
aardpeer in partjes van 1 cm breed. Ris de 
blaadjes van de takjes rozemarijn en tijm en 
snijd grof. 

AARDPEER ROOSTEREN
Verdeel de stukjes aardpeer over een 

met bakplaat met bakpapier. Meng ze met 
1/2 el olijfolie per persoon, de helft van de 
rozemarijn en de helft van de tijm. Breng op 
smaak met peper en zout. Bak de aardpeer 
40 – 45 minuten in de oven.

 KIPDRUMSTICKS BAKKEN
 Pers de knoflook of snijd fijn. Pers de 
citroen uit. Meng in een kleine kom per persoon 
3/4 el roomboter, 1/2 el mosterd, 1/2 tl honing en 
1/2 el citroensap met de overige rozemarijn, 
de knoflook, de overige tijm, peper en zout. 
Wrijf de kipdrumsticks aan beide kanten 
in met de kruidenboter. Leg de drumsticks 
op de bakplaat tussen de aardpeer en bak 
25 – 30 minuten mee, tot de kip gaar is.

CHAMPIGNONS SNIJDEN
 Halveer de kastanjechampignons 
en snijd grotere champignons in kwarten. 
Snipper de ui. Ris de blaadjes dragon van de 
takjes en snijd fijn.

RWEETJE: Wist je dat aardpeer veel ijzer 
bevat? 250 g bevat bijna 50% van de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid van deze mineraal. Naast 
ijzer is deze groente rijk aan vitamine B1, nodig 
voor een gezond hart en goed zenuwstelsel en  
een energiek gevoel. Ook is aardpeer rijk aan 
eiwitten.

CHAMPIGNONS BAKKEN
 Verhit in een koekenpan 1/4 el roomboter 
per persoon op middelhoog vuur. Fruit 
de ui 2 – 3 minuten op middelhoog vuur. 
Voeg de kastanjechampignons toe en bak 
5 – 7 minuten. Breng op smaak met peper 
en zout. Meng, vlak voor serveren, in een 
saladekom 1tl wittewijnazijn per persoon met 
de rucola en veldsla. Breng op smaak met 
peper en zout en besprenkel met extra vierge 
olijfolie naar smaak t.

SERVEREN
 Verdeel de aardpeer over de borden 
en leg op elk bord 2 kipdrumsticks. Schep 
de champignons naast de kipdrumsticks. 
Garneer de champignons met de dragon. 
Serveer met de salade ernaast en een flinke 
lepel mayonaise. 

tTIP: Heb je nog citroensap over? Vervang 
de wittewijnazijn dan met citroensap.



Bij carbonara denk je vast aan een romige saus met spekjes. Omdat wij gek zijn op variatie 
hebben we een verrassend vegetarisch recept van deze saus gemaakt. Hij is net zo romig en 
kazig als je gewend bent van een goede carbonara en doordat je de knoflook bakt met panko, 
krijgt het een lekker krokante bite. 

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* v

%

Quick & Easy 

Geraspte Italiaanse 
kaas f

PankoGesneden gemengde 
paddenstoelen f

KnoflookteenSpaghetti

Verse krulpeterselie fSjalot

Vrije-uitloopei f

Vegetarische spaghetti carbonara 
met paddenstoelen en verse krulpeterselie 

20 min.4
Totaal voor 2 personen:
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 
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3 CARBONARA MAKEN  
• Meng in een kom 1 ei per persoon met 2/3 van de geraspte 

Italiaanse kaas. Breng op smaak met peper en zout.
• Schep de spaghetti door de paddenstoelen en voeg het 

eimengsel toe. Meng goed (het ei zal stollen door de hitte 
van de pasta en paddenstoelen. Blijft het ei te rauw? Verhit 
het geheel dan nog kort tot het ei stolt).

• Voeg de helft van de peterselie toe, breng op smaak met 
peper en zout en schep goed om.

4 SERVEREN 
• Serveer de spaghetti carbonara in diepe borden.
• Garneer met de overige geraspte Italiaanse kaas, de rest 

van de peterselie en de panko.

1 VOORBEREIDEN
• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel. Kook 

de spaghetti, afgedekt, in 10 – 12 minuten gaar. Giet af en 
laat zonder deksel uitstomen.

• Pers de knoflook of snijd fijn en snipper de sjalot.
• Snijd de krulpeterselie fijn.
• Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een hapjespan op 

middelhoog vuur en bak de sjalot 1 – 2 minuten.

2 PADDENSTOELEN BAKKEN
• Voeg de paddenstoelen toe aan de sjalot en bak nog  

4 – 6 minuten.
• Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een koekenpan op 

middelhoog vuur. Bak de knoflook 1 minuut en voeg de 
panko en wat zout toe. Bak 3 – 5 minuten.

• Blus de paddenstoelen af met 1 tl zwarte balsamicoazijn 
per persoon en haal de pan van het vuur. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Spaghetti (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Sjalot (st)  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Verse krulpeterselie (g) f 5 10 15 20 25 30
Gesneden gemengde paddenstoelen 
(g) f

175 350 525 700 875 1050

Panko (g) 1) 15 25 40 50 65 75
Geraspte Italiaanse kaas (g) 3) 7) f 50 75 125 150 200 225
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn (tl) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3153 / 754 729 / 174 
Vetten (g) 31 7
 Waarvan verzadigd (g) 11,7 2,7
Koolhydraten (g) 79 18
 Waarvan suikers (g) 5,9 1,4
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 36 8
Zout (g) 0,9 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: een pan met deksel, hapjespan, koekenpan en een kom.
Laten we beginnen met het koken van de vegetarische spaghetti carbonara.  



Als je graag wat minder koolhydraten eet, zit je met dit gerecht goed. De rijst hebben we 
namelijk aangevuld met broccolirijst. Daardoor krijg je vandaag meer dan 200 gram groente
binnen. Het gerecht is ook nog eens rijk aan foliumzuur, wat je onder andere energie geeft. Een
goede maaltijd dus voor het sporten, of wanneer je wat extra energie nodig hebt.

Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

- 

§

Quick & Easy 20 min.4

Gele paprika f

Sperziebonen fRode peper f

Broccolirijst fPandanrijst

Verse gemberKnoflookteen

Garnalen fKokosmelk

Vissaus

SNELLE CURRY MET GARNALEN 
met broccolirijst, sperziebonen en paprika

Totaal voor 2 personen:
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 
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3 GARNALEN BAKKEN 
• Verhit ondertussen de overige zonnebloemolie in een 

koekenpan en bak de rest van de knoflook, gember en rode 
peper 1 minuut op middelhoog vuur.

• Voeg de garnalen toe en bak 3 – 4 minuten, of totdat ze 
gaar zijn.

• Voeg de garnalen en het bakvocht toe aan de groenten en 
roer goed door. Breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN 
• Verdeel de pandanrijst met broccolirijst over de borden. 
• Verdeel de helft van de groenten en garnalen over de rijst 

en schep de helft ernaast. Giet de overige kokosmelk over 
het gerecht.

tTIP: Je ontvangt meer rijst dan je nodig hebt voor dit 
recept, dus weeg van tevoren de juiste hoeveelheid af. De 
overige rijst is lekker in een salade of meegekookt in een soep.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Pandanrijst (g) 70 140 210 280 350 420
Broccolirijst (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Verse gember (cm) 2 3 4 5 7 8
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Sperziebonen (g) f 75 150 225 300 375 450
Gele paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vissaus (ml) 4) 10 20 30 40 50 60
Kokosmelk (ml) 26) 125 250 375 500 625 750
Garnalen (g) 2) f 80 160 240 320 400 480

Zelf toevoegen
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) 2950 / 705 526 / 126
Vetten (g) 36 6
 Waarvan verzadigd (g) 21,6 3,8
Koolhydraten (g) 68 12
 Waarvan suikers (g) 5,0 0,9
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 25 4
Zout (g) 3,4 0,6

ALLERGENEN

2) Schaaldieren 4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 26) Sulfiet
 
 

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan de helft van 
de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine C bevat? De 
voornaamste bronnen zijn de broccolirijst en gele paprika.

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan, fijne rasp en wok of hapjespan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de  snelle curry met garnalen.

1 VOORBEREIDEN
• Kook de pandanrijst t, afgedekt, in 10 – 12 minuten gaar 

in een pan met deksel. Voeg in de laatste 3 minuten de 
broccolirijst toe. Giet af en laat uitstomen. Breng op smaak 
met peper en zout. 

• Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn. Rasp de gember, 
verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd de peper 
fijn. Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen en snijd de 
bonen in 3 gelijke stukken. Snijd de paprika in dunne reepjes.

2 BAKKEN EN KOKEN
• Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een wok of 

hapjespan met deksel op middelhoog vuur en bak de helft 
van de knoflook, de helft van de gember en de helft van de 
rode peper 1 minuut. 

• Voeg de sperziebonen, paprika, vissaus en kokosmelk toe 
en laat 8 – 10 minuten, afgedekt, zachtjes koken. Haal de 
laatste 2 minuten het deksel van de pan.



55 min
 

Eet binnen 5 dagen

=

%

* Gemakkelijk

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

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

Vastkokende 
aardappelen

Warmgerookte  
zalm f

Verse bieslook & dille  
f

AppelKoolrabi f

Citroen fRadijs f

Zure room fVrije-uitloopei f

Sjalot

Totaal voor 2 personen:



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

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

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

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

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

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

VOORBEREIDEN
Weeg 125 g van de koolrabi per persoon 

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

SALADE MAKEN
Klop in een saladekom de extra vierge 

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

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

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

5 10 15 20 25 30

Warmgerookte zalm 
(g) 4) f

100 200 300 400 500 600

Vastkokende 
aardappelen (g)

300 600 900 1200 1500 1800

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

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

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

Honing (tl)  1/2 1    11/2 2 21/2 3    
Bloem (el) 1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie (el) 2 4 6 8 10 12
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4213 / 1007 520 / 124 
Vetten (g) 51 6
 Waarvan verzadigd (g) 10,0 1,2
Koolhydraten (g) 88 11
 Waarvan suikers (g) 15,1 1,9
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 41 5
Zout (g) 1,4 0,2

ALLERGENEN

3) Eieren 4) Vis  7) Melk/lactose

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



Eet binnen 5 dagen%

* Gemakkelijk

Met de rijke smaken van dit gerecht waan je je zo in een restaurant. We hebben je het meeste
werk uit handen genomen door de kip alvast te konfijten. Met deze kooktechniek wordt het vlees
langzaam gegaard in eigen vet, waardoor het lekker mals is. 

VERSE PAPPARDELLE MET GEKONFIJTE KIP 
MET PADDENSTOELEN EN PESTO-ROOMSAUS

Groene pesto f

Slagroom fGesneden 
paddenstoelenmixf

Verse dille fGekonfijte kippendij f

Rucola en veldsla fVerse pappardelle f

35 min7
Totaal voor 2 personen:
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  #HelloFresh
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CHAMPIGNONS BAKKEN
 Verhit 1/2 el roomboter in een koekenpan. 
Bak de champignons 4 – 6 minuten aan op 
middelhoog vuur. Voeg daarna per persoon 
100 ml slagroom en 1 tl witte wijnazijn toe. 
Laat de saus op zacht vuur inkoken tot de 
gewenste dikte. Voeg de verse pappardelle 
toe aan de pan met deksel en kook, afgedekt, 
in 6 – 8 minuten gaar. Roer regelmatig. Giet af 
en bewaar een wat van het kookvocht.

PASTA MENGEN
  Pluk met een vork het vlees van de 
kippendij. Voeg de kip, de pappardelle en 
de groene pesto toe aan de koekenpan met 
champignons. Schep goed om en verhit nog 
1 minuut op middelhoog vuur.

SERVEREN
 Verdeel de pasta over diepe borden en 
garneer met de overige dille. Verdeel de salade 
naast de pasta.

KIPPENDIJ BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Leg de gekonfijte kippendij met het vel naar 
boven op een bakplaat met bakpapier. Bak 
15 – 18 minuten in de oven, tot de kippendij 
goudbruin is. Laat de kippendij vervolgens 
afkoelen tot je hem aan kunt raken zonder je 
vingers te verbranden.

SNIJDEN
Snijd de verse dille zeer fijn. Verhit 

ruim water in een pan met deksel voor 
de pappardelle.

 VINAIGRETTE MAKEN
 Meng in een saladekom de extra vierge 
olijfolie, de wittewijnazijn, de mosterd en de 
honing met peper en zout tot een vinaigrette. 
Meng er de salademix en het grootste deel van 
de dille doorheen. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gekonfijte kippendij 
(st) f

1 2 3 4 5 6

Verse dille (g) f 10 15 20 25 35 40
Verse pappardelle 
(g) 1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Rucola en veldsla 
(g) 23) f

30 60 90 120 150 180

Gesneden 
paddenstoelenmix 
(g) f

175 350 525 700 875 1050

Slagroom (ml) 7) f 100 200 300 400 500 600
Groene pesto 
(g) 7) 8) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Wittewijnazijn (tl) 1 2 3 4 5 6
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  1/2 1 1 11/2 11/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 5125 / 1225 834 / 199 
Vetten (g) 80 13
 Waarvan verzadigd (g) 36,3 5,9
Koolhydraten (g) 76 12
 Waarvan suikers (g) 6,0 1,0
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 47 8
Zout (g) 1,0 0,2

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/lactose 8) Noten 
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, saladekom en een koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de verse pappardelle met gekonfijte kip.



Basilicumcrème f

KnoflookteenRode ui

Witte ciabattaVastkokende 
aardappelen

Pruimtomaat fTomaat f

Radicchio, rucola & 
bladsla f

Geraspte Italiaanse 
kaas f

Vegetarische burger f

Mayonaise f

Dit recept komt je misschien bekend voor, maar we hebben deze keer gekozen voor 
een vegetarische burger gemaakt door de familie Van Koolen. Dit familiebedrijf begon 
als champignonkwekerij – geen verrassing dus dat deze burger is gemaakt op basis van 
champignons, maar je proeft ook rode biet en ui terug. De champignons zorgen voor een vlezige 
structuur en vormen zo de perfecte vervanger van de klassieke hamburger. 

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

-

%

Vegetarische burger op Italiaanse wijze 
met tomatensalsa en gemengde salade

Veggiev9
Totaal voor 2 personen:
45 min.
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Witte ciabatta 
(st) 1) 6) 7) 17) 22) 25) 1 2 3 4 5 6

Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Pruimtomaat (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Basilicumcrème (ml) f 8 15 20 24 35 39
Mayonaise 
(g) 3) 10) 19) 22) f

20 40 60 80 100 120

Vegetarische burger 
(st) 1) 17) 19) 20) 21) f

1 2 3 4 5 6

Geraspte Italiaanse 
kaas (g) 3) 7) f

121/2 25 371/2 50 621/2 75

Radicchio, rucola & 
bladsla (g) 23) f

20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zwarte balsamicoazijn 
(el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Roomboter (el)  1/2  1/2 1 1 11/2 11/2
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 4045 / 969 625 / 149 
Vet totaal (g) 55 8
 Waarvan verzadigd (g) 19,3 3,0
Koolhydraten (g) 84 13
 Waarvan suikers (g) 10,1 1,6
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 29 5
Zout (g) 2,3 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 
10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij 25) Sesam 

BENODIGDHEDEN
Bakplaat, bakpapier, kom, kleine kom en een koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de vegetarische burger op Italiaanse wijze.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Was de aardappel en snijd in partjes. Verdeel 
de aardappelpartjes over een bakplaat met 
bakpapier en meng met 1/2 el olijfolie per 
persoon. Breng op smaak met peper en zout 
en bak de aardappelpartjes 25 – 35 minuten in 
de oven, of tot ze gaar en krokant zijn. Schep 
halverwege om. Bak de ciabatta de laatste 
6 – 8 minuten mee. 

SNIJDEN
Snijd ondertussen de pruimtomaat en 

de tomaat in kleine blokjes. Snipper de helft 
van de rode ui heel fijn en snijd de rest in halve 
ringen. Pers de knoflook of snijd fijn. 

 TOMATENSALSA MAKEN
 Meng in een kom de fijngesneden rode 
ui, de tomatenblokjes, de knoflook, de extra 
vierge olijfolie en de zwarte balsamicoazijn. 
Breng op smaak met peper. Meng in een kleine 
kom de basilicumcrème met de mayonaise.

HAMBURGER BAKKEN
 Verhit de roomboter in een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak de burger samen 
met de halve ringen rode ui 2 – 3 minuten per 
kant, of tot de burger bruin kleurt. Strooi in de 
laatste minuut 3/4 van de Italiaanse kaas over 
de burger.

BELEGGEN
 Snijd de ciabatta's in tweeën en smeer 
de basilicummayonaise op het broodje. Leg 
de burger erop, bedek met 3 el tomatensalsa 
per persoon en wat van de gemengde sla 
naar wens. 

SERVEREN
 Meng de overige salade met de rest van 
de tomatensalsa en serveer ernaast. Garneer 
de salade met de overige Italiaanse kaas. 
Serveer met de aardappelpartjes.



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

WENTELTEEFJES VAN SUIKERBOLLEN 
met crème fraîche en citroenmelisse

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P
Friese reuze-suikerbollen  (st)  
1) 3) 7) 13) 20) 22) 25)

2 4

Citroenmelisse (blaadjes) f 6 12
Gemalen kaneel (tl) 3 6
Halfvolle melk (ml) 7) f 125 250
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2
Crème fraîche (el) 7) f 4 8

Zelf toevoegen

Kristalsuiker (el) 3 6
Roomboter (el) 1 2

BENODIGDHEDEN 
Koekenpan, garde en bord.

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2494 / 596 975 / 233
Vetten (g) 29 11
 Waarvan verzadigd (g) 16,9 6,6
Koolhydraten (g) 72 28
 Waarvan suikers (g) 42,6 16,6
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 15 6
Zout (g) 1,0 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 7) Melk/lactose 13) Lupine
Kan sporen bevatten van: 20) Soja 22) Noten 25) Sesam

1 Snijd de bovenkant en de onderkant van de Friese reuzebollen eraf t. Snijd de 
citroenmelisse in reepjes.

2Meng in een ondiep bord de suiker met de kaneel. Klop in een ander ondiep bord 
de melk met het ei met een garde. 

3 Verhit de boter in een koekenpan op middelhoog vuur. Wentel ondertussen de 
suikerbollen door het eimengsel en vervolgens door het suikermengsel. Leg de 

suikerbollen in de pan en bak ongeveer 4 minuten per kant, of tot ze stevig beginnen 
te worden.

4  Verdeel de wentelteefjes over de borden, serveer met de crème fraîche en 
garneer met de citroenmelisse.

 WENTELTEEFJES VAN 
SUIKERBOLLEN 
Met crème fraîche en 
citroenmelisse 
 
BANAAN-MANGO-
ANANASBOWL 
Met Griekse yoghurt en 
zonnebloempitten 
 
MEERGRANEN-
BESCHUIT MET 
AVOCADO 
Met geitenkaas  en tuinkers 

tTIP: In dit gerecht snijd je de boven- en onderkant van de bol af, zodat deze de melk kan 
opnemen. De overige stukjes gebruik je in dit recept niet, maar je kunt ze uiteraard ook los 
meewentelen en bakken.



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Banaan (st) 2 4

Spinazie (g) f 50 100

Griekse yoghurt (ml) 7) f 250 500

Mango-ananasspread (el) f 3 6

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

 fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Blender of staafmixer met hoge kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1554 / 372 493 / 118
Vetten (g) 18 6
 Waarvan verzadigd (g) 8,3 2,6
Koolhydraten (g) 39 12
 Waarvan suikers (g) 30,4 9,6
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 10 3
Zout (g) 0,3 0,1

ALLERGENEN

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

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

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

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

ananasspread en de zonnebloempitten.

BANAAN-SPINAZIEBOWL 
met mango-ananasspread en zonnebloempitten

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

MEERGRANENBESCHUIT MET AVOCADO 
met geitenkaas en tuinkers

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Meergranenbeschuit (st) 
1) 3) 6) 7) 11) 13)

4 8

Avocado (st) 1 2
Oudegeitenkaasvlokken (g) 3) 7) f 50 100
Tuinkers (el) f 2 4

Zelf toevoegen

Peper & zout naar smaak

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1745 / 417 1269 / 303 
Vetten (g) 31 22
 Waarvan verzadigd (g) 8,6 6,3
Koolhydraten (g) 19 12
 Waarvan suikers (g) 5,3 3,8
Vezels (g) 6 5
Eiwit (g) 15 11
Zout (g) 0,7 0,5

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 
11) Sesam 13) Lupine

1 Verdeel de beschuiten over de borden. 
Snijd de avocado in plakken. Beleg de 

beschuiten met de avocado. 

2 Knip de tuinkers los. Strooi de 
geitenkaas over de avocado en 

garneer met de tuinkers. Voeg eventueel 
peper en zout naar smaak toe.


