
Parelcouscous

Courgette fVerse tijm f

KnoflookteenRode ui

Citroen f ( st)

Rode peper f

Rucola f

Garnalen f

In dit gerecht ontmoeten de keukens van Europa en het Midden-Oosten elkaar. Parelcouscous 
wordt onder meer in Israël en Libanon veel gegeten, maar met ingrediënten als rucola, verse 
tijm en citroen gaan de smaken van dit gerecht meer richting die van de Italiaanse keuken. We 
hebben je alvast wat werk uit handen genomen door de garnalen voor je te pellen. Zo kun jij 
snel genieten van dit smaakvolle gerecht. 

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen

* L

§

Parelcouscous met garnalen en courgette 
met verse tijm, rode peper en citroen

Familyb 30 min.6
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 45 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 4 5
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse tijm (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Garnalen (g) 2) f 90 180 270 360 450 540
Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 200 400 600 800 1000 1200
Olijfolie (el) 1    2 2 2 3    3    
Zonnebloemolie (el)  1/2 1 1 11/2 11/2 2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2565 / 616 385 / 92 
Vet totaal (g)  21 3
 Waarvan verzadigd (g)  3,0 0,5
Koolhydraten (g)  75 11
 Waarvan suikers (g)  15,2 2,3
Vezels (g)  5 1
Eiwit (g)  29 4
Zout (g)  3,1 0,5

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 2) Schaaldieren
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Fijne rasp, pan met deksel, keukenpapier en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscous met garnalen en courgette.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de rode ui 

en pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder 
de zaadlijsten van de rode peper en snijd de 
rode peper fijn. Rasp de schil van de citroen 
met een fijne rasp en pers de citroen uit. Ris 
de tijmblaadjes van de takjes en snijd de 
courgette in blokjes. 

PARELCOUSCOUS KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

pan met deksel en bak de parelcouscous al 
roerend 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg 
de bouillon toe, zet het vuur laag en kook de 
parelcouscous, afgedekt, in 12 minuten gaar. 
Blijf de parelcouscous goed doorroeren om te 
voorkomen dat hij aanbakt. Voeg extra water 
toe als de parelcouscous te droog wordt. Giet 
af indien nodig. Roer de korrels los en laat 
zonder deksel uitstomen. 

 GARNALEN BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie 
in een wok of hapjespan. Dep de garnalen 
droog met keukenpapier en roerbak de 
garnalen 3 minuten op middelhoog vuur. Haal 
uit de pan en bewaar apart, bewaar ook het 
bakvocht van de garnalen.

COURGETTE BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in dezelfde wok 
of hapjespan en fruit de rode ui, knoflook en 
rode peper 2 minuten op middellaag vuur t. 
Voeg de courgette, tijm en citroenrasp toe, 
breng op smaak met peper en zout en bak 
6 minuten.

MENGEN
 Voeg de garnalen, inclusief hun bakvocht, 
toe aan de courgette. Breng op smaak met 
½ el citroensap per persoon, peper en 
zout en verhit nog 1 minuut. Zet daarna het 
vuur uit. Scheur de rucola klein. Voeg de 
parelcouscous en rucola toe aan de wok of 
hapjespan en meng goed tt.

tTIP: Eten er ook kinderen mee van dit 
gerecht? Dan kun je de rode peper eventueel 
weglaten en apart serveren als topping.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
besprenkel naar smaak met extra citroensap.

ttTIP: Rucola kan na verhitting soms wat 
bitter smaken. Vind je dat niet lekker? Roer 
de rucola dan niet door de warme courgette, 
maar gebruik hem om het gerecht mee te 
garneren.



Radicchio en romainef

Groene peper fKomkommer f

 AardappelpartjesBruine ciabatta

Tomaat fGedroogde tijm 

Piccalilly f

Half-om-half 
hamburger 
f 

Een van de smaakmakers in dit gerecht is piccalilly, een echte Britse klassieker waarbij groenten 
als bloemkool, ui en augurk worden ingemaakt met azijn en smaakmakers als gember, knoflook 
en kurkuma. Lekker op een burger, maar bijvoorbeeld ook bij een stamppot of stoemp. Als je 
niet zo van pittig houdt, wees dan voorzichtig met de groene peper.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Burger met pittige groene peper en piccalilly 
met aardappelpartjes en salade

45 min.9
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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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bruine ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Aardappelpartjes (g) 200    400    600    800    1000 1200
Gedroogde tijm (tl) 1    2    3    4    5    6    
Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Komkommer (st) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Groene peper (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Half-om-half hamburger 
(st) f

1    2    3    4    5    6    

Radicchio en romaine 
(g) 23) f

50    100 150 200 250 300

Piccalilly (g) 1) 6) 10) f 25    50    75    100    125    150    
Zelf toevoegen

Olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Honing (tl) 1    2    3    4    5    6    
Mosterd (tl) 2 4 6 8 10 12
Extra vierge olijfolie (tl) 2 4 6 8 10 12
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) 3858 / 922 536 / 128 
Vet totaal (g) 50 7
 Waarvan verzadigd (g) 16,0 2,2
Koolhydraten (g) 75 10
 Waarvan suikers (g) 11,1 1,6
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 37 5
Zout (g) 1,7 0,3

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 6) Soja 7) Melk/lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Ovenrooster met bakpapier, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de burger met pittige groene peper en piccalilly.

AARDAPPELEN BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Verdeel de partjes over een ovenrooster met 
bakpapier en meng met de gedroogde tijm en 
de olijfolie. 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. Leg de ciabatta de laatste 
5 – 7 minuten naast de aardappelpartjes in 
de oven. 

SNIJDEN
Snijd ondertussen de tomaat en de 

komkommer in dunne plakken. Snijd de 
groene peper in dunne ringen.

 DRESSING MAKEN
 Maak in een saladekom een dressing 
van de honing, de mosterd en de extra vierge 
olijfolie en breng op smaak met peper en zout. 

BURGER BAKKEN
 Verhit de roomboter in een koekenpan 
en bak de burger, samen met de groene 
peper, 3 – 4 minuten per kant op middelhoog 
vuur. Verlaag het vuur en houd de burger 
warm in de pan. Meng de saladedressing 
met de gemengde sla, de tomaat en 
de komkommer. 

BURGER BOUWEN
Snijd de ciabatta doormidden en smeer 

de onderkant in met een beetje piccalilly. 
Beleg met een klein beetje salade en leg 
de burger erop. Bestrooi met de gebakken 
pepers t en schenk het bakvet over 
de burger. 
 

 
tTIP: Eet je dit gerecht met kinderen? 
Serveer de groene peper dan apart, deze is vrij 
sterk van smaak. 

SERVEREN
 Verdeel de aardappelpartjes en 
overige salade over de borden. Serveer 
met het broodje hamburger en de rest van 
de piccalilly.
�

�

�



Tomatenpuree

PaprikapoederGedroogde tijm

KnoflookteenUi

Pruimtomaat fWortel f

Geraspte Italiaanse kaas 
f

Rode-paprikapesto f

Bruine ciabatta

Met dit gerecht krijg je maar liefst 400 gram groenten en 50% van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid vezels binnen. En dan hebben we het nog niet eens over de vitamine A gehad. Deze 
vitamine haal je vooral uit de wortel, maar zit ook in tomaat en is belangrijk voor gezonde ogen 
en een sterk immuunsysteem. Door de toevoeging van Italiaanse kaas geef je de soep extra veel 
smaak. Tel daar de bruschetta met paprikapesto bij op en je zit zo in Italië!

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Calorie-focus

* V

% L

Tomatensoep met paprikapesto-bruschetta' s  
met geraspte Italiaanse kaas

Family30 min.6 b

JUNI IN BALANS

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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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    2    3    4    5    
Wortel (st) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Pruimtomaat (st) f 3    6    9    12    15    18    
Gedroogde tijm (tl) 1    2    3    4    5    6    
Paprikapoeder (tl) 1    2    3    4    5    6    
Tomatenpuree (kuipje)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Bruine ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Rode-paprikapesto 
(g) 7) 8) f

40 80 120 160 200 240

Geraspte Italiaanse 
kaas (g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

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

Honing (tl)  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) 2383 / 570 389 / 93
Vet totaal (g) 25 4
 Waarvan verzadigd (g) 8,4 1,4
Koolhydraten (g) 60 10
 Waarvan suikers (g) 24,8 4,1
Vezels (g) 15 2
Eiwit (g) 19 3
Zout (g) 4,5 0,7

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, bakplaat met bakpapier en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de tomatensoep met paprikapesto-bruschetta's.

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snijd de ui in halve ringen en pers de knoflook 
of snijd fijn. Snijd de wortel in dunne halve 
plakken en de pruimtomaat in parten t.

GROENTEN BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

soeppan met deksel en fruit de ui en de 
knoflook 2 minuten op middelmatig vuur. 
Voeg de wortel, pruimtomaat, gedroogde 
tijm, het paprikapoeder en de tomatenpuree 
toe en bak 2 minuten. 

 SOEP KOKEN
 Verkruimel het bouillonblokje boven de 
pan. Voeg de honing en 300 ml kokend water 
toe per persoon. Kook de soep, afgedekt, 
12 – 15 minuten op laag vuur.

BRUSCHETTA'S MAKEN
 Snijd ondertussen de ciabatta in plakken 
van 1 cm. Verdeel de sneetjes ciabatta over 
een bakplaat met bakpapier, beleg met de 
rode-paprikapesto, besprenkel eventueel 
met de overige olijfolie en bak 6 – 8 minuten in 
de oven.

SOEP PUREREN
 Haal de soep van het vuur, voeg de helft 
van de Italiaanse kaas toe en pureer de soep 
met een staafmixer. Voeg eventueel (warm) 
water toe als je de soep wilt verdunnen en 
breng op smaak met peper en zout.

tTIP: Houd je niet van de velletjes en pitjes 
van een tomaat? Maak met een mes een 
kruisje in de onderkant en dompel hem kort 
in kokend water. Nu verwijder je eenvoudig 
het velletje. Snijd hem open om de zaadjes 
te verwijderen. 

SERVEREN
 Verdeel de soep over de soepkommen 
en garneer met de overige Italiaanse 
kaas. Besprenkel naar smaak met 
extra vierge olijfolie en serveer met 
de paprikapesto-bruschetta's.



Rundergehakt f

Mexicaanse kruidenTacoschelpen

AvocadoMaiskolff

Feta fTomaat f

Verse koriander f

Maak een culinaire reis naar Mexico - het is tijd voor een taco-fiesta! Met een avocado vol 
gezonde vetten en zoute feta maak jij een smeuïge en frisse vulling. Maak er een echt feestje 
van: zet alles in aparte bakjes op tafel. Zo kan iedereen zelf een perfecte taco samenstellen met 
óf zonder koriander. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

MEXICAANSE TACO'S MET GEHAKT EN AVOCADO-FETASAUS 
met mais, tomaat en verse koriander 

5
Totaal voor 2 personen:
25 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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Maiskolf (st)f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Avocado (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Feta (g)7)f 25 50 75 100 125 150
Tacoschelpen (st) 3 6 9 12 15 18
Mexicaanse kruiden (tl) 1 2 3 4 5 6
Rundergehakt (g) f 100 200 300 400 500 600
Verse koriander(g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Roomboter (el) 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2952 / 706 683 / 163
Vet totaal (g) 52 12
 Waarvan verzadigd (g) 17,3 4,0
Koolhydraten (g) 18 4
 Waarvan suikers (g) 10,9 2,5
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 38 9
Zout (g) 1,9 0,4

ALLERGENEN

7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Kom, koekenpan, staafmixer, maatbeker en een bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de mexicaanse taco's met gehakt en avocado-fetasaus

MAIS BAKKEN
Verwarm de oven voor op 180 graden. Zet 

de maiskolf rechtop en snijd de maiskorrels 
van de kolf af. Verhit 1/2 el roomboter per 
persoon in een koekenpan op middelhoog 
vuur. Bak de maiskorrels met een snuf zout 
4 – 6 minuten. Voeg daarna toe aan een kom.

SNIJDEN
Verwijder de schil en pit van de avocado 

en snijd het vruchtvlees in blokjes. Voeg de 
avocadoblokjes toe aan een maatbeker. Snijd 
de tomaat in kleine blokjes en meng met 
de maiskorrels. 

 SAUS MAKEN
 Verkruimel 2/3 van de feta boven de 
maatbeker met avocadoblokjes. Voeg 2 el 
water per persoon toe en pureer met een 
staafmixer tot een gladde saus. Breng op 
smaak met peper en zout.

TACO'S BAKKEN
 Verdeel de tacoschelpen over een 
bakplaat met bakpapier en verwarm 
5 minuten in de oven.

GEHAKT BAKKEN
 Verhit in dezelfde koekenpan 1/2 el 
zonnebloemolie per persoon op middelhoog 
vuur. Bak de Mexicaanse kruiden een halve 
minuut en voeg daarna het rundergehakt toe. 
Bak het rundergehakt in 3 – 6 minuten los. 
Snijd ondertussen de koriander, inclusief de 
steeltjes, grof t.

tTIP: Houd je van koriander? Meng dan een 
beetje door de avocadosaus of het tomaat-
mais mengsel. Zorg wel dat je wat overhoudt 
om de taco's te garneren.

SERVEREN
 Vul de tacoschelpen met het gehakt. 
Verdeel vervolgens de tomatenblokjes en 
maiskorrels over het gehakt. Schep een lepel 
van de avocado-fetasaus bovenop en garneer 
met de koriander en de overige feta. 



Totaal voor 2 personen: De Italiaanse Alfredo di Lelio bedacht dit gerecht begin vorige eeuw en serveerde het vol trots 
in zijn restaurant in Rome. Zijn gasten, vooral Amerikaanse toeristen, kwamen speciaal voor 
dit recept naar zijn restaurant. En dat begrijpen wij wel - deze pasta is romig, kazig en staat zó 
op tafel. In plaats van de linguine die Alfredo gebruikte, hebben we gekozen voor penne. De 
buisjes vullen zich met de saus, zo is elke hap een perfecte combinatie van alle smaken.

Gemakkelijk Family

Eet binnen 5 dagen

* b

%

Quick & Easy 20 min.4

Geraspte Italiaanse 
kaasf

Broccoli f

Knoflookteen Gemarineerde 
kipfiletreepjes f

PenneSlagroom f

Eenpanspasta kip Alfredo  
met broccoli en Italiaanse kaas



BEGIN 
GOED

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 MENGEN 
• Voeg in de laatste 8 – 10 minuten de broccoli toe en 

roer door. 
• Voeg in de laatste 5 minuten de kip weer toe aan de pan en 

roer door.

4 SERVEREN 
• Haal de pan van het vuur en roer 2/3 van de Italiaanse kaas 

door de pasta. 
• Verdeel de pasta over diepe borden en garneer met de 

overige kaas. 

1 VOORBEREIDEN
• Bereid de bouillon en pers de knoflook of snijd fijn.
• Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een grote pan met deksel 

op middelhoog vuur. 
• Bak de kipfiletreepjes in 1 – 2 minuten rondom bruin. Haal 

uit de pan en bewaar apart.
• Verhit 1/4 el olijfolie in dezelfde pan op gemiddeld vuur en 

fruit de knoflook 1 – 2 minuten. 

2 SAUS MAKEN
• Voeg 1 tl wittewijnazijn per persoon, de kipbouillon, de 

slagroom en de penne toe aan de pan. Breng op smaak 
met peper en zout en breng aan de kook. Kook, afgedekt, 
15 – 17 minuten op laag vuur, of totdat de penne gaar is. 
Roer af en toe door. 

• Snijd ondertussen de bloem van de broccoli in kleine 
roosjes en de steel in kleine blokjes. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gemarineerde kipfiletreepjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Slagroom (ml) 7) f 100 150 200 250 350 400
Penne (g) 1)17) 20)  90 180 270 360 450 540
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Geraspte Italiaanse kaas (g) 3) 7) f 25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Kippenbouillon (ml) 200 400 600 800 1000 1200
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Wittewijnazijn (tl) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3736 / 893 531 / 127 
Vetten (g) 45 6
 Waarvan verzadigd (g) 21,9 3,1
Koolhydraten (g) 70 10
 Waarvan suikers (g) 4,8 0,7
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 46 7
Zout (g) 2,9 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: pan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de eenpanspasta kip Alfredo.



Geraspte pecorino f

Ricotta fOrzo

Kastanjechampignons
 f

Sjalot

Verse dragon & kervel
 f

Citroen f

In deze orzo spelen sjalotten de hoofdrol. Door deze lang te bakken komen er suikers vrij, 
waardoor ze karamelliseren en heerlijk zoet worden. Samen met de nootachtige, aardse smaak 
van de paddenstoelen zorgt dit voor een heuse smaakexplosie.Gemakkelijk Family

Eet binnen 5 dagen

* b

%

ORZO MET GEBAKKEN SJALOTJES 
met kastanjechampignons, citroenricotta en pecorino

Veggiev30 min.6
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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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) 2 4 6 8 10 12
Kastanjechampignons 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse dragon & kervel
(g) f

5 10 15 20 25 30

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Ricotta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300    
Geraspte pecorino 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050
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) 3029 / 724  464 / 111
Vet totaal (g) 32 5
 Waarvan verzadigd (g) 14,3 2,2
Koolhydraten (g) 76 12
 Waarvan suikers (g) 12,7 2,0
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 3,3 0,5

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Keukenpapier, fijne rasp, grote koekenpan, pan met deksel en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met gebakken sjalotjes.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snijd de 

sjalot in de lengte in achten. Maak de 
kastanjechampignons schoon met 
keukenpapier en snijd ze in plakken. Rasp de 
schil van de citroen met een fijne rasp en pers 
de citroen uit. Snijd de verse kervel fijn en 
hak de verse dragon grof. 

CHAMPIGNONS BAKKEN
Verhit de olijfolie in een grote koekenpan 

op middelmatig vuur en roerbak de 
sjalot in 16 – 18 minuten goudbruin en 
zacht. Voeg in de laatste 5 – 7 minuten de 
kastanjechampignons toe en bak al roerend 
bruin. Breng op smaak met peper en zout. 

 ORZO KOKEN
 Verhit ondertussen een pan met deksel, 
zonder olie, op middelhoog vuur en rooster 
de orzo 1 minuut. Voeg de bouillon toe, zet 
het vuur laag en kook de orzo, afgedekt, in 
12 minuten droog. Roer daarna de korrels los 
en laat zonder deksel uitstomen.

RICOTTA MENGEN
 Meng ondertussen in een kleine kom 
de ricotta met de geraspte pecorino en per 
persoon ¼ tl citroenrasp en ½ el citroensap. 
Breng op smaak met zout en flink wat 
zwarte peper. 

ORZO MENGEN
 Voeg de roomboter, de helft van de 
kervel, de helft van de citroenricotta en de 
orzo toe aan de koekenpan met sjalot en 
kastanjechampignons en roer goed door.

SERVEREN
 Verdeel de orzo over de borden en 
garneer met de overige citroenricotta. 
Bestrooi de orzo met de overige kervel, de 
dragon t en de overige citroenrasp naar 
smaak. Besprenkel naar smaak met het 
overige citroensap.

tTIP: Dragon heeft een anijsachtige smaak 
waar niet iedereen van houdt. Proef het eerst 
voordat je het toevoegt.



Pompoenpitten

Gedroogde tijmFlammkuchen f

KookroomHokkaido 
pompoenblokjes f

Feta fRode ui

Rucola f

Flammkuchen, de flinterdunne pizza's uit de Elzas, hebben inmiddels hun entree gemaakt 
in heel Europa. Een van de voordelen: het smaakt goed met hartige én zoete ingrediënten. 
Vanavond serveer je een vegetarische variant met een combinatie van deze smaken. Het 
meeste werk zit in de zelfgemaakte pompoensaus, maar dat is dan ook de smaakmaker van 
het gerecht. De rode ui geeft het extra pit, de pompoenpitten een lekkere bite en de feta is een 
lekker zoute tegenhanger van de zoete pompoen.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Flammkuchen met pompoenroomsaus, feta en rode ui 
met pompoenpitten en rucolasalade

VeggieV6
Totaal voor 2 personen:
30 min.
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contact op via de website of via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Hokkaido 
pompoenblokjes (g) 
23) f

100 200 300 400 500 600

Kookroom (ml) 7) 100 200 300 400 500 600
Rode ui (st) 1 2 3 4 5 6
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 175 200
Flammkuchen (st) 1) f 1 2 3 4 5 6
Gedroogde tijm (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pompoenpitten (g) 
19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

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

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

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3136 / 750 673 / 161
Vet totaal (g) 48 10
 Waarvan verzadigd (g) 24,6 5,3
Koolhydraten (g) 58 12
 Waarvan suikers (g) 13,0 2,8
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 19 4
Zout (g) 2,1 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, steelpan, bakplaat met bakpapier, staafmixer en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de flammkuchen met pompoenroomsaus, feta en rode ui.

POMPOEN BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Verhit de roomboter in een steelpan met 
deksel op middelhoog vuur en bak de 
pompoenblokjes 5 minuten. Voeg de room 
toe en kook 7 – 10 minuten op laag vuur. Roer 
af en toe door. Breng op smaak met peper 
en zout.

SMAAKMAKERS SNIJDEN
Snijd ondertussen de rode ui in dunne 

halve ringen. Verbrokkel de feta.

 FLAMMKUCHEN INSMEREN
 Voeg de pompoen met room toe aan 
een hoge kom of maatbeker en pureer met 
een staafmixer tot een dikke saus. Leg de 
flammkuchen op een bakplaat met bakpapier 
en besmeer met de pompoen-roomsaus. 
Garneer met de tijm.

FLAMMKUCHEN BAKKEN
 Verdeel de rode ui en de feta over de 
flammkuchen en breng op smaak met peper 
en zout. Bak de flammkuchen 10 minuten in 
de oven, of tot het deeg mooi krokant is.

POMPOENPITTEN ROOSTEREN
 Verhit ondertussen een koekenpan, 
zonder bakvet, op middelhoog vuur en 
rooster de pompoenpitten tot ze beginnen 
te poffen. Meng in een saladekom de zwarte 
balsamicoazijn met de extra vierge olijfolie en 
breng op smaak met peper en zout. Schep de 
rucola erdoor.

SERVEREN
 Garneer de flammkuchen met de 
pompoenpitten. Serveer met de rucolasalade.



Gemalen kurkuma

MosterdzaadGemalen komijnzaad

KnoflookteenZoete aardappel

Verse gemberRode ui

Naanbrood

Voorgekookte linzen

Verse bladpeterselie en 
koriander f

Pruimtomaat f

Citroen fBuffelyoghurt f

Spinazie f

Vandaag staat er een klassiek Indiaas gerecht op het menu. Deze dikke soep, met linzen en 
zoete aardappel als basis, is lekker kruidig door onder andere gember, komijn en kurkuma. Dit 
gerecht bevat bijna de helft van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vezels en de kalium in de 
spinazie draagt bij aan een gezonde bloeddruk.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen

* L

§

INDIASE LINZENSTOOF 
met spinaziesalade en een frisse saus van buffelyoghurt 

VeggieV
 
35 min.7
Totaal voor 2 personen:
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Zoete aardappel (g) 100 150 250 350 400 500
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Gemalen komijnzaad 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Mosterdzaad 
(tl) 10)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Gemalen kurkuma (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Spinazie (g) 23) f 50 100 150 200 250 300
Pruimtomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Voorgekookte linzen 
(pak)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Naanbrood (st) 1) 7) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse bladpeterselie en 
koriander (g) f

10 15 20 25 35 40

Buffelyoghurt (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Roomboter (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Extra vierge olijfolie (el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Wittewijnazijn (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) 2579 / 617 319 / 76
Vet totaal (g) 24 3
 Waarvan verzadigd (g) 9,7 1,2
Koolhydraten (g) 75 9
 Waarvan suikers (g) 15,5 1,8
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 20 2
Zout (g) 4,7 0,6

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 7) Melk/lactose 10) Mosterd 
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
2x kleine kom, saladekom, zeef, rasp en hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Indiase linzenstoof met zoete aardappel.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Bereid de bouillon. Schil de zoete aardappel 
en snijd in blokjes van 1 – 2 cm. Pers de 
knoflook of snijd fijn. Snipper de rode ui 
en rasp de gember of snijd fijn. Meng in een 
kleine kom het gemalen komijnzaad, het 
mosterdzaad en de kurkuma.

SPECERIJEN BAKKEN
Voeg de gedroogde specerijen toe aan 

een hapjespan met deksel en bak, zonder olie, 
1 – 2 minuten of tot ze beginnen te geuren. 
Voeg vervolgens de roomboter toe, laat 
smelten en voeg de rode ui, gember en 3/4 van 
de knoflook toe. Bak nog 2 – 3 minuten.

 BAKKEN
 Voeg de blokjes zoete aardappel toe 
aan de hapjespan en bak, afgedekt, nog 
1 – 2 minuten. Voeg de bouillon toe en laat 
het geheel op laag vuur 15 minuten, afgedekt, 
zachtjes koken. Haal de laatste 5 minuten 
het deksel van de pan, zodat de bouillon iets 
kan inkokent.

tTIP: Kook de stoof eventueel langer voor 
een minder nat eindresultaat.

SALADE MAKEN
 Scheur of snijd ondertussen de spinazie 
klein. Maak in een saladekom een dressing 
van de extra vierge olijfolie en wittewijnazijn. 
Breng op smaak met peper en zout. Snijd 
de pruimtomaat in kwarten. Meng de 
pruimtomaat en de helft van de spinazie  
met de dressing. Snijd de bladpeterselie en 
koriander grof. Laat de linzen uitlekken in 
een zeef.

LINZENSTOOF AFMAKEN
 Voeg de rest van de spinazie en de linzen 
toe aan de hapjespan. Roer goed door, tot 
de spinazie is geslonken. Laat de stoof nog 
3 – 5 minuten op laag vuur pruttelen. Bak 
ondertussen het naanbrood 2 – 3 minuten in 
de oven. Meng in een kleine kom de overige 
knoflook en 1/3 deel van de verse kruiden met 
de buffelyoghurt. Breng op smaak met zout 
en peper. Snijd de citroen in partentt.

SERVEREN
 Verdeel de linzenstoof over de borden. 
Serveer de salade ernaast. Serveer het 
naanbrood bij de linzenstoof. Garneer met de 
citroenpartjes en de overige verse kruiden. 
Zet de yoghurtsaus op tafel, zodat iedereen 
deze zelf naar wens kan toevoegen.

ttTIP: Meng om te variëren 1 tl 
citroensap of -rasp per persoon door de 
buffelyoghurtsaus. Daar wordt hij lekker 
friszuur van.



Tomatenblokjes

Kipfilet met ras el 
hanout f

Rozijnen

KnoflookteenUi

Volkoren couscousGroene paprika f

Spinazie fLinzen

Ras el hanout

De Marokkaanse keuken staat bekend om de populaire tajineschotels, couscous en het 
gebruik van veel kruiden. En laat dit recept nou precies deze drie elementen combineren. De 
kipfilet is gekruid met ras el hanout en deze laat je na het bakken volledig garen in de linzen-
tomatenstoof. De volkoren couscous kan natuurlijk niet ontbreken en de rozijnen die je erin 
serveert, zorgen voor een lekker zoete noot. De geur van deze stoofschotel zorgt ervoor dat 
iedereen binnen no time aan tafel schuift! 

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Marokkaans gekruide kipfilet in linzen-tomatenstoof 
met couscous, rozijnen en spinazie

7
Totaal voor 2 personen:
35 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 45 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Groene paprika (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Volkoren couscous 
(g) 1) 70 140 210 280 350 420

Rozijnen (g) 
19) 22) 25) 15 30 40 60 70 90

Kipfilet met ras el
hanout (g) f

100 200 300 400 500 600

Tomatenblokjes (blik)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ras el hanout (tl) 1 2 3 4 5 6
Linzen (pak) 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Spinazie (g) 23) f 50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 125 250 375 500 625 750
Roomboter (el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Suiker (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
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) 2906 / 695 410 / 98 
Vet totaal (g) 18 3
 Waarvan verzadigd (g) 5,1 0,7
Koolhydraten (g) 88 12
 Waarvan suikers (g) 24,4 3,4
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 39 5
Zout (g) 3,1 0,4

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesam

LTIP: Let op: je krijgt meer couscous dan 
je gebruikt voor dit gerecht. Ben je een grote 
eter? Gebruik dan alle couscous en wel deze in 
175 ml bouillon per persoon. Heb je couscous 
over? Gebruik deze dan de volgende dag in 
een salade voor de lunch.

BENODIGDHEDEN
Kom en grote koekenpan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Marokkaans gekruide kipfilet in linzen-tomatenstoof.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui. Pers de 

knoflook of snijd fijn. Snijd de groene paprika 
in blokjes. Meng de couscous in een kom met 
de rozijnen en giet de bouillon erover. Dek af 
en laat 10 minuten wellen. 

KIP VOORBEREIDEN
Verhit 1/4 el roomboter per persoon in een 

koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
kipfilet 2 – 3 minuten per kant. Haal uit de pan 
en bewaar apart – de kipfilet hoeft nog niet 
gaar te zijn.

 TOMATENSAUS MAKEN
 Verhit in de pan met bakvet 1/2 el 
olijfolie per persoon en bak de knoflook, ui 
en groene paprika 2 – 3 minuten. Voeg de 
tomatenblokjes, 1/4 tl suiker per persoon 
en 1 tl ras-el-hanout per persoon toe. Roer 
goed door en kook, afgedekt, 3 – 4 minuten op 
middelhoog vuur. 

STOOF MAKEN
 Giet de linzen af en voeg ze toe aan 
de tomatensaus. Voeg de spinazie in delen 
toe aan de saus en roer goed door. Breng op 
smaak met peper en zout.

KIP GAREN
 Voeg de kipfilet toe aan de linzen-
tomatenstoof. Kook, afgedekt, nog 10 minuten 
op middelhoog vuur, of tot de kip gaar is. 

SERVEREN
 Verdeel de couscous met rozijnen over 
de borden en schep de linzenstoof erop. Leg 
de kipfilet bovenop.  



Totaal voor 2 personen: Groen of rood: curry's zijn er in allerlei kleuren. Het verschil zit hem vooral in de kleur van de 
peper. Zo wordt er groene peper gebruikt voor – hoe raad je het – groene curry en hetzelfde 
geldt voor de rode curry. De rode currypasta is milder dan de groene en dat maakt dit recept 
perfect voor jong en oud. 

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Quick & Easy 20 min.4

Spinazie f

KokosmelkKikkererwten

Hollandse groentemix 
f

Knoflookteen

Rode currypasta fWitte langgraanrijst

MILDE CURRY MET SPINAZIE EN KIKKERERWTEN 
boordevol groenten en geserveerd met rijst 
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3 CURRY MAKEN
• Voeg de kokosmelk toe aan de groenten, verkruimel het 

bouillonblokje boven de pan en roer goed door. 
• Draai het vuur laag en kook de curry, afgedekt, 

6 – 10 minuten, of tot de sperziebonen beetgaar zijn.
• Voeg de spinazie in delen toe, roer tussendoor tot de 

spinazie is geslonken. Voeg dan de kikkererwten toe, roer 
goed door en verwarm het geheel nog 2 – 3 minuten. Breng 
op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN 
• Verdeel de rijst over de borden en schep de curry erop t.

tTIP: Houd je van curry met een beetje pit? Roer dan naar 
smaak sambal door de curry.

1 GROENTEN BAKKKEN
• Breng voor de rijst ruim water aan de kook in een pan 

met deksel. 
• Pers de knoflook of snijd fijn.
• Verhit 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een wok of 

hapjespan op middelhoog vuur. Bak de knoflook en 
groentemix 3 – 4 minuten.

2 RIJST KOKEN
• Kook de rijst, afgedekt, in 12 – 15 minuten gaar. Giet daarna 

af en laat zonder deksel uitstomen. 
• Voeg de rode currypasta toe aan de groentemix en bak 

1 minuut mee.
• Spoel ondertussen de kikkererwten af met koud water en 

laat uitlekken in een zeef. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Hollandse groentemix (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Witte langgraanrijst (g) 85 170 250 335 420 505
Rode currypasta (g) 1) 6) 7) 19) 22) f 40 75 100 125 175 200
Kikkererwten (pak)  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Kokosmelk (ml) 26) 125 250 375 500 625 750
Spinazie (g) 23) f 100 200 300 400 500 600

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 1 1/2
Zonnebloemolie (el)  1/2 1 11/2 2  1/2 3
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3155 / 754 592 / 141
Vetten (g) 35 7
 Waarvan verzadigd (g) 21,6 4,0
Koolhydraten (g) 89 17
 Waarvan suikers (g) 4,4 0,8
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 19 4
Zout (g) 0,7 0,1

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen  6) Soja 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, zeef en hapjespan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de milde curry met spinazie en kikkererwten.



Panzanella is een klassieke salade uit de Italiaanse keuken. Oorspronkelijk werd dit gerecht 
gemaakt met alles wat nog voorradig was – oud brood, tomaat, basilicum en extra vierge 
olijfolie. In deze variant hebben we gekozen voor een luchtig ciabattabroodje, die door zijn 
open structuur alle smaken goed in zich opneemt. 

Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

- 

§

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Verse basilicum f

Rode cherrytomaten fTomaat f

Witte ciabattaKrieltjes

Pruimtomaat fKipworstjes f

Rode pesto f

Babyspinazie en 
fradicchio f

Kipworstjes met Italiaanse panzanella-salade 
met pesto-krieltjes en zelfgemaakte croutons
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3 PANZANELLA MAKEN 
• Snijd de pruimtomaat en tomaat in grove stukken. Halveer 

de cherrytomaten. Snijd de basilicum fijn. 
• Maak in een saladekom een dressing van de extra vierge 

olijfolie en witte balsamicoazijn. 
• Meng de babyspinazie, radicchio, alle tomaten, de 

basilicum en de croutons met de dressing. Breng de salade 
op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN 
• Verhit de koekenpan die je hebt gebruikt voor de croutons 

opnieuw op middelhoog vuur.
• Voeg de krieltjes en rode pesto toe en bak nog 

1 minuut. Verdeel de pesto-krieltjes en kipworstjes over de 
borden. Serveer de panzanella-salade ernaast.

tTIP: De croutons kunnen snel aanbranden. Let daarom 
goed op en schep regelmatig om.

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

voor de krieltjes. Was de krieltjes, halveer ze en snijd de 
eventuele grote krieltjes in kwarten. Kook de krieltjes, 
afgedekt, in 10 – 14 minuten gaar. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen.

• Scheur de ciabatta in kleine stukken en meng ze in een kom 
met 1 el olijfolie per persoon, peper en zout.

2 BAKKEN
• Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en bak de 

ciabattastukjes 8 – 10 minuten, of tot ze bruin en knapperig 
zijn t. 

• Verhit de overige olijfolie in een koekenpan met deksel op 
middelhoog vuur en bak de kipworstjes in 2 – 3 minuten 
rondom bruin. Dek de pan af en bak 4 – 6 minuten op 
middelhoog vuur. Keer regelmatig om. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Krieltjes (g) 200    400    600    800    1000    1200    
Witte ciabatta (st) 1) 6) 7) 17) 25) 27)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kipworstjes (st) f 2    4    6    8    10    12    
Pruimtomaat (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomaat (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode cherrytomaten (g) f 60    125    185    250    310    375    
Verse basilicum (g) f 21/2 5    71/2 10    121/2 15    
Babyspinazie en radicchio (g) 23) f 20    40    60    80 100 120    
Rode pesto (g) 7) 8) f 10    20    30    40    50    60    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Witte balsamicoazijn (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3132 / 749 554 / 133
Vetten (g) 42 7
 Waarvan verzadigd (g) 6,9 1,2
Koolhydraten (g) 62 11
 Waarvan suikers (g) 9,4 1,6
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 26 5
Zout (g) 0,7 0,1

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 6) Soja  7) Melk/lactose 8)Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, kom, koekenpan, koekenpan met deksel en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de  kipworstjes met Italiaanse panzanella-salade.



45 min

Eet binnen 5 dagen
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* Gemakkelijk

Zelf een saus maken? Daar draai jij je hand niet voor om! Na het bakken van de varkenshaas voeg je 
mosterd, honing en knoflook aan de pan toe en voilà: je hebt de basis voor een smaakvolle saus, die 
je afmaakt met paddenstoelen en romige crème fraîche. De varkenshaas bak je verder in de oven: zo 
wordt hij gelijkmatiger gaar, zonder uitdrogingsgevaar.

VARKENSHAAS MET ROMIGE PADDENSTOELENSAUS  
MET ORECCHIETTE EN RUCOLA

Crème fraîche f

OrecchietteGedroogde rozemarijn

KnoflookteenSjalot

Varkenshaas fPaddenstoelenmixf

Rucola f

Totaal voor 2 personen:
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PADDENSTOELEN BAKKEN
 Veeg ondertussen dezelfde koekenpan 
schoon met keukenpapier. Verhit de overige 
roomboter op middelhoog vuur en fruit 
de sjalot 2 minuten. Zet het vuur hoog, 
voeg de paddenstoelen toe en roerbak 
nog 4 – 5 minuten. Schenk de zwarte 
balsamicoazijn in de pan, zet het vuur 
middellaag en verhit totdat al het vocht 
verdampt is.

PASTA MENGEN
  Verkruimel 1/8 bouillonblokje per persoon 
boven de koekenpan met paddenstoelen en 
voeg de crème fraîche, 2 el water per persoon, 
de mosterdsaus uit de ovenschaal en peper 
en zout toe. Laat 1 minuut zachtjes koken. 
Voeg de orecchiette toe, schep goed om en 
verhit nog 1 minuut. Snijd de varkenshaas 
in plakken.

SERVEREN
 Maak op de borden een bedje van de 
rucola en verdeel de orecchiette erover. 
Leg de plakken varkenshaas op de pasta en 
bestrooi met nog wat peper en zout.

tTIP: Het is niet erg als de varkenshaas nog 
wat roze is vanbinnen – je mag varkenshaas 
licht rosé eten.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snipper de sjalot en pers de knoflook of snijd 
fijn. Veeg de paddenstoelen schoon met 
keukenpapier en snijd de beukenzwammetjes 
los. Snijd grote paddenstoelen in vieren en 
laat kleine paddenstoelen heel. Bestrooi de 
varkenshaas met flink wat peper en zout.

VARKENSHAAS BAKKEN
Verhit de olijfolie in een grote koekenpan 

op middelhoog vuur. Bak de varkenshaas in 
de hete olie in 4 minuten rondom bruin. Haal 
de pan van het vuur, voeg de mosterd, honing, 
gedroogde rozemarijn, knoflook en de helft 
van de roomboter toe en meng goed. Leg de 
varkenshaas inclusief saus in een ovenschaal 
en bak 10 – 11 minuten in de oven. Haal uit de 
oven en laat rusten onder aluminiumfolie t. 
Bewaar de saus voor stap 5.

 ORECCHIETTE KOKEN
 Kook ondertussen de orecchiette in de 
pan met deksel, afgedekt, 12 –14 minuten. Giet 
daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Paddenstoelenmix 
(g) f

175 350 525 700 875 1050

Varkenshaas (st) f 1 2 3 4 5 6
Gedroogde rozemarijn 
(tl)

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

Orecchiette (g)  
1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Crème fraîche (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 11/2 2 21/2 31/2 4
Mosterd (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Honing (tl) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn 
(el)

 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

Groentebouillonblokje 
(st)

 1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4

Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3353 / 802 650 / 155 
Vetten (g) 33 6
 Waarvan verzadigd (g) 15,4 3,0
Koolhydraten (g) 76 15
 Waarvan suikers (g) 12,8 2,5
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 44 9
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Grote koekenpan, ovenschaal, aluminiumfolie, keukenpapier en pan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaas met romige paddenstoelensaus.



40 min.

Eet binnen 5 dagen
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* Gemakkelijk

In dit recept komen verschillende keukens samen, wat ook wel 'fusion' wordt genoemd. De klassieke 
combinatie van eend en sinaasappel is een bekende uit de Franse keuken, en ingrediënten als 
shiitake en peultjes zie je veel terug in de Aziatische keuken. De risotto is tot slot echt comfort food 
uit Italië. Door het vele roeren tijdens de bereiding komt het zetmeel uit de rijstkorrel vrij, wat zorgt 
voor het romige effect.

RISOTTO MET EEND EN SHIITAKE 
MET EEN FRISSE SALADE VAN SINAASAPPEL EN PEULTJES

Peultjes f

RisottorijstGekonfijte eendenpoot 
f

Champignons fShiitake f

KnoflookteenSjalot

Parmigiano reggiano f

Veldsla fHandsinaasappel

Hazelnoten

Totaal voor 2 personen:
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KOKEN EN HAKKEN
 Kook ondertussen water in een steelpan 
voor de peultjes en kook de peultjes in 
4 – 5 minuten beetgaar. Spoel daarna af onder 
koud water. Hak de hazelnoten grof. Verhit 
een koekenpan, zonder olie, op middelhoog 
vuur en rooster de hazelnoten goudbruin. 
Haal uit de pan en bewaar apart. Rasp de schil 
van de sinaasappel. Verwijder de schil en snijd 
het vruchtvlees in blokjes.

MENGEN
  Meng in een saladekom de extra vierge 
olijfolie met de witte balsamicoazijn en 
1/2 tl sinaasappelrasp per persoon. Voeg de 
sinaasappel, peultjes en veldsla toe en 
breng op smaak met peper en zout. Rasp de 
parmigiano reggiano grof. Roer vlak voor 
serveren de parmigiano reggiano en het 
bakvet van de eend door de risotto.

tTIP: Heb je geen 
bospaddenstoelenbouillon in huis? Gebruik 
dan kippen- of groentebouillon.

SERVEREN
 Verdeel de risotto over de borden en 
leg de gekonfijte eendenpoot daarop. 
Garneer met de hazelnoten en serveer met 
de peultjessalade.

ttTIP: 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.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillont. Snijd de shiitake en 
de champignons door de helft. Snipper de 
sjalot en pers de knoflook of snijd fijn. Leg de 
gekonfijte eendenpoot op een bakplaat met 
bakpapier en bak 20 – 22 minuten in de oven.

RISOTTO MAKEN
Verhit ondertussen de roomboter in een 

hapjespan met deksel op middelmatig vuur en 
fruit de sjalot en knoflook 1 minuut. Voeg de 
risottorijst en de paddenstoelen toe en bak 
nog 1 – 2 minuten. Voeg 1/3 van de bouillon toe 
en laat de rijstkorrels de bouillon langzaam 
opnemen. Roer regelmatig door.

 RISOTTO AFMAKEN
 Voeg zodra de bouillon door de 
risottokorrels is opgenomen weer 1/3 van de 
bouillon toe en herhaal dit met de rest van 
de bouillontt. De risotto is gaar zodra de 
korrel vanbuiten zacht is en nog een lichte 
bite heeft vanbinnen. Roer regelmatig door. 
Dit duurt ongeveer 20 – 25 minuten. Voeg 
eventueel extra water of bouillon toe om de 
rijst nog verder te garen.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Shiitake (g) f 50 100 150 200 250 300
Champignons (g) f 60 125 185 250 310 375
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gekonfijte eendenpoot 
(st) f

1 2 3 4 5 6

Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450
Peultjes (g) f 50 100 150 200 250 300
Hazelnoten 
(g) 8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30

Handsinaasappel (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Veldsla (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Parmigiano reggiano 
(g) 7) f

15 25 40 50 65 75

Zelf toevoegen
Paddenstoelenbouillon 
(ml)

300 600 900 1200 1500 1800

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Witte balsamicoazijn 
(tl)

1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4479 / 1071 516 / 123
Vetten (g) 67 8
 Waarvan verzadigd (g) 28,8 3,3
Koolhydraten (g) 73 8
 Waarvan suikers (g) 4,5 0,5
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 42 5
Zout (g) 4,1 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, saladekom, hapjespan met deksel, rasp en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de risotto met eend en shiitake.



 Paprikapoeder

 Panko Vrije-uitloopei f

 Venkel fVastkokende 
aardappelen

 Verse munt f Komkommer f

 Ravigotesaus f

 Koolvishaasje f

Deze populaire Britse klassieker met gefrituurde vis en frieten hul je vanavond in een lekker 
HelloFresh-jasje. Je paneert de vis zelf met een mix van bloem, ei, panko, paprikapoeder, 
peper en zout. Liever niet frituren? Je kunt de vis ook gewoon bakken in de pan. Wist je dat je 
in Engeland geen mayonaise, maar azijn over de frieten doet? Dus als je voor de échte beleving 
wilt gaan: druppel wat azijn over je frieten.  

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Fish & chips 
met ravigotesaus en venkelsalade 

 
45 min.9
Totaal voor 2 personen:
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200

Venkel (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Komkommer (st) f 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Verse munt (g) f 2,5 5 7,5 10 12,5 15
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Panko (g) 1) 25 50 75 100 125 150
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Koolvishaasje (g) 4) f 100 200 300 400 500 600
Ravigotesaus 
(g) 3) 19) 22) 10) f

40 80 120 160 200 240

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte balsamicoazijn 
(el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Mosterd (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bloem (el) 1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie (el) 5 10 15 20 25 30
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 4107 / 982 585 / 140
Vet totaal (g) 59 8
 Waarvan verzadigd (g) 8,6 1,2
Koolhydraten (g) 72 10
 Waarvan suikers (g) 7,1 1,0
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 36 5
Zout (g) 1,0 0,1

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Frituur de 
vis dan in olie in plaats van roomboter. 

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, dunschiller, saladekom, 3x diep bord, keukenpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de fish & chips.

OVENFRIET MAKEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Schil de aardappelen tof was ze grondig 
en snijd er frieten van 1/2 tot 1 cm breed van. 
Meng ze op een bakplaat met bakpapier 
met 1 el olijfolie per persoon, peper en 
zout. Bak 30 – 40 minuten in de oven. Schep 
halverwege om.

GROENTEN SNIJDEN
Halveer de venkel, snijd in kwarten en 

verwijder de harde kern. Snijd de venkel in 
dunne plakjes. Schaaf met een dunschiller 
dunne plakjes van de komkommer. Ris de 
muntblaadjes van de takjes en snijd de 
blaadjes fijn. 

 SALADE MAKEN
 Maak in een saladekom een dressing van 
per persoon 1/2 el extra vierge olijfolie, 1/2 el 
witte balsamicoazijn, 1/2 tl mosterd, peper en 
zout. Meng de venkel, komkommer en munt 
met de dressing. Zet de salade apart en schep 
af en toe om. 

VIS PANEREN
 Verdeel 1 el bloem per persoon over een 
diep bord. Klop in een ander diep bord de 
eieren los. Meng in nog een ander diep bord 
de panko met het paprikapoeder, peper en 
zout. Snijd de vis in de lengte doormidden, 
zodat je 2 stukken vis per persoon hebt. Wrijf 
de vis aan beide kanten in met peper en zout. 
Rol de stukken vis eerst door de bloem, haal 
ze daarna door het ei (zorg dat de vis volledig 
bedekt is met ei) en rol de vis dan door de 
panko (zorg dat hij ook volledig bedekt is 
met panko). 

VIS BAKKEN
 Leg een bord met keukenpapier 
erop klaar, zodat je de vis hierop kan 
leggen als je hem uit de pan haalt. Verhit 
5 el zonnebloemolie per persoon in een 
koekenpan op middelhoog vuurL. Zorg dat 
de olie goed heet istt en bak de vis dan 
3 – 4 minuten per kant. De vis is klaar als hij 
een goudbruin korstje heeft.

tTIP: Je krijgt meer aardappelen en 
ravigotesaus dan je in dit gerecht gebruikt. Ben 
jij een grote eter? Bereid dan alle ingrediënten.

SERVEREN
 Verdeel de ovenfriet en de gefrituurde vis 
over de borden. Serveer met de ravigotesaus 
en de salade. 

ttTIP: Test of de olie goed op temperatuur 
is door een pankokruimel in de pan te doen. 
Bruist de olie en wordt de kruimel langzaam 
bruin? Dan kun je beginnen met 'frituren'.



Het najaar vraagt om stoofschotels en omdat wij dol zijn op variatie, hebben we in dit recept gekozen 
voor een pastei van kalfsstoof. Je vindt pasteitjes tegenwoordig in allerlei soorten en maten in 
verschillende wereldkeukens, maar het woord pastei is Oud Frans. Een pasté was een 'deeggerecht 
met een vleesvulling'.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Pastei van kalfsstoof 
met sperziebonen, wortel en een frisse salade

)
Totaal voor 2 personen:
60 min.

LaurierbladKalfsstoof f

Rode wijn

Ui Knoflookteen

Champignons fWortel f

Sperziebonen f

Veldsla f

Kruimige aardappelen

Bladerdeeg f

Hazelnoten 

Handsinaasappel

Biologische ontbijtkoek
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Wortel (g) f 50 100 150 200 250 300
Champignons (g) f 60 125 180 250 305 375
Hazelnoten (g)  
8) 19) 25)

10 20 30 40 50 60

Rode wijn (ml) 12) 17) 
21)

65 125 190 250 315 375

Kalfsstoof (g) 1) f 150 300 450 600 750 900
Laurierblad (blaadjes) 1 1 1 2 2 3
Biologische ontbijtkoek 
(plakje) 1) 22) 

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

Kruimige aardappelen 
(g) 

200 400 600 800 1000 1200

Sperziebonen (g) f 100 200 300 400 500 600
Handsinaasappel (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bladerdeeg (st) 
1) 21) f

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

Veldsla (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Mosterd (tl) 2 4 6 8 10 12
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte balsamicoazijn 
(tl)

1 2 3 4 5 6

Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 5236 / 1252 574 / 137
Vet totaal (g) 62 7
 Waarvan verzadigd (g) 28,4 3,1
Koolhydraten (g) 107 12
 Waarvan suikers (g) 23,0 2,5
Vezels (g) 15 2
Eiwit (g) 49 5
Zout (g) 1,8 0,2

ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 8) Noten 12) Sulfiet
Kan sporen bevatten van: 17) Ei 19) Pinda's 21) Melk/lactose 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, ovenschaal, koekenpan en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de pastei van kalfsstoof.

PASTEI BAKKEN
 Schep de kalfsstoof in een ovenschaal 
die net iets kleiner is dan het bladerdeeg. 
Verdeel het bladerdeeg over de ovenschaal, 
stop de randen in en snijd op de bovenkant 
kruiselings in. Bak 15 – 20 minuten in de oven. 
Kook de sperziebonen en reepjes wortel met 
een snuf zout in 8 – 10 minuten gaar. Giet af en 
laat uitstomen zonder deksel. 

PUREE MAKEN
  Kook de aardappelen, afgedekt, in 
12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en 
laat uitstomen zonder deksel. Stamp de 
aardappelen met een aardappelstamper tot 
een puree. Voeg 1/2 el roomboter per persoon 
en een scheutje melk toe om het smeuïg te 
maken. Breng op smaak met peper en zout. 
Houd warm op laag vuur tot serveren. Meng 
in een saladekom per persoon 1/2 el extra 
vierge olijfolie met 1tl witte balsamicoazijn, de 
sinaasappelblokjes en de veldsla. 

SERVEREN
 Verhit vlak voor serveren 1/2 el roomboter 
per persoon in een koekenpan op middelhoog 
vuur. Bak de boontjes, wortelreepjes 
en hazelnoten 1 – 2 minuten. Breng op 
smaak met peper en schep in een kom of 
serveerschaal. Serveer de salade met de pastei 
van kalfsstoof, de aardappelpuree, wortelen 
en boontjes.

tTIP: Laat het bladerdeeg in de koelkast 
liggen totdat je het gebruikt in stap 4. Als het te 
warm wordt, scheurt het namelijk makkelijker 
en is het lastiger om de pastei te bedekken.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers 

de knoflook of snijd fijn. Snijd de ui in halve 
ringen. Snijd de helft van de wortel in kleine 
blokjes en de andere helft in lange reepjes. 
Snijd de champignons in kwarten. Hak de 
hazelnoten fijn.

KALFSSTOOF BEREIDEN
Verhit 1/2 el roomboter per persoon in een 

pan met deksel op middelhoog vuur. Bak de 
knoflook, ui en blokjes wortel 4 – 6 minuten. 
Voeg de champignons na 3 minuten toe. Blus af 
met de rode wijn en voeg dan de kalfsstoof toe. 
Roer goed en voeg het laurierblad toe. Smeer 
1/2 el mosterd per persoon op één kant van de 
ontbijtkoek en leg deze met de mosterdkant 
naar beneden op de stoof in de pan. Dek af en 
kook 10 – 15 minuten op laag vuur. 

 SNIJDEN
 Schil ondertussen de aardappelen 
of was grondig en snijd in grove stukken. 
Snijd de uiteinden van de sperziebonen. Pel 
de sinaasappel en snijd in blokjes. Verhit 
een koekenpan, zonder olie, op hoog vuur 
en rooster de hazelnoten tot ze beginnen 
kleuren. Haal uit de pan en bewaar tot 
gebruik. Breng ruim water aan de kook in twee 
pannen met deksel voor de sperziebonen en 
de aardappelen. 



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

 CIABATTA MET 
ROEREI  
met paprika en rucolacress 
 
 
BULGAARSE 
YOGHURT   
met druiven en notenmix

 SPELTWAFELS MET 
AVOCADO  
met tomaat en oude kaas

CIABATTA MET ROEREI  
met paprika en rucolacress

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Halfvolle melk (ml) 7) f 50 100

Rode paprika (st) f 1 2
Bruine ciabatta  
(st) 1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 

2 4

Rucolacress (el) 10) f 2 4

Zelf toevoegen

Roomboter (el) 1 2

Peper & zout Naar smaak

 fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1684 / 403 564 / 135
Vetten (g) 19 6
 Waarvan verzadigd (g) 8,0 2,7
Koolhydraten (g) 37 12
 Waarvan suikers (g) 6,4 2,1
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 18 6
Zout (g) 1,2 0,4

ALLERGENEN

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

1 Verwarm de oven voor op 200 graden.  

2Kluts in een kom de eieren met een scheutje melk. Breng op smaak met peper en 
zout. Snijd de paprika in blokjes en voeg toe aan het eimengsel.

3Bak de bruine ciabatta’s 6 – 8 minuten in de oven. 

4 Verhit de roomboter in een koekenpan op middelhoog vuur. Voeg het eimengsel 
toe en bak al roerend 2 – 3 minuten, of totdat het ei gestold is.

5 Snijd de ciabatta’s open en verdeel over de borden. Beleg de ciabatta’s met het 
roerei. Knip de rucolacress af en garneer de broodjes ermee.



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Pitloze blauwe druiven (g) f 250 500

Bulgaarse yoghurt (ml) 7) f 250 500

Notenmix (g) 8) 19) 25) 100 200

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2151 / 514 717 / 171 
Vetten (g) 33 11
 Waarvan verzadigd (g) 7,3 2,4
Koolhydraten (g) 36 12
 Waarvan suikers (g) 29,2 9,7
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 16 5
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten  

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

1Halveer de druiven en verdeel de 
druiven en Bulgaarse yoghurt over 

de kommen. 

2Garneer met de notenmix.

BULGAARSE YOGHURT MET DRUIVEN  
en notenmix

SPELTWAFELS MET AVOCADO  
met tomaat en oude kaas

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Avocado (st) 1 2

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

Pruimtomaat (st) f 2 4

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

Peper Naar smaak

 fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1494 / 357 685 / 164
Vetten (g) 24 11
 Waarvan verzadigd (g) 7,4 3,4
Koolhydraten (g) 20 9
 Waarvan suikers (g) 4,7 2,2
Vezels (g) 6 3
Eiwit (g) 12 6
Zout (g) 0,6 0,3

ALLERGENEN

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

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

de schil. 

2 Verdeel de avocado over de 
speltwafels. Snijd de pruimtomaat 

in plakken en verdeel de plakken over 
de avocado.

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