
Schelvis is een witvis die behoort tot de 
familie van de kabeljauwachtigen. De smaak 

is mild en zacht.

SCHELVIS

Schelvisfilet  
zonder vel f

SojasausGemalen citroengras

Snijbonen fKnoflookteen

KokosmelkPeen f

Verse udonnoedels

Udonnoedels zijn de dikste van alle Japanse noedels. Je kunt ze op veel manieren bereiden, 
maar in Japan worden ze, net als in dit gerecht, vooral in soep of bouillon gegeten. Citroengras 
wordt ook wel 'sereh' genoemd en geeft deze soep een fris, Aziatisch tintje.Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

* L

§ d

AZIATISCHE NOEDELSOEP MET SCHELVIS 
Lekker pittig, met romige kokosmelk

FamilybTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Snijbonen (g) f 100 200 300 400 500 600
Peen (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kokosmelk (ml) 26) 125 250 375 500 625 750
Gemalen citroengras 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Schelvisfilet zonder vel 
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Verse udonnoedels 
(g) 1) 100 200 300 400 500 600

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 300 600 900 1200 1500 1800
Zonnebloemolie (el) 1 1 2 2 3 3
Sambal (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) 2393 / 572 283 / 68 
Vet totaal (g) 31 4
 Waarvan verzadigd (g) 21,6 2,6
Koolhydraten (g) 45 5
 Waarvan suikers (g) 9,1 1,1
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 28 3
Zout (g) 7,1 0,8

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Wok of soeppan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de pittige kokossoep met schelvis.

SNIJBONEN SNIJDEN
Bereid de bouillon. Pers de knoflook 

of snijd fijn. Verwijder de steelaanzet van 
de snijbonen en snijd de snijbonen in 
kleine stukjes. 

PEEN SNIJDEN
Snijd de peen in de lengte in kwarten 

en vervolgens in kleine blokjes. Roer de 
kokosmelk door of schud het pakje om, zodat 
eventuele klontjes verdwijnen.

FRUITEN EN BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in een wok 
of soeppan met deksel en fruit de knoflook 
1 – 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de 
peen toe en bak in 4 – 6 minuten beetgaar. 
Voeg in de laatste 30 seconden de sambal en 
het gemalen citroengras toe. 

KOKEN EN SNIJDEN
Voeg de bouillon, kokosmelk, sojasaus 

en snijbonen toe, doe het deksel op de pan en 
breng het geheel aan de kook. Kook de soep 
6 minuten op laag vuur. Dep ondertussen de 
schelvis droog met keukenpapier en snijd de 
vis in blokjes van 2 cm.

SOEP VULLEN
 Voeg de schelvis toe aan de wok of 
soeppan en laat de soep nog 2 minuten 
afgedekt koken. Haal het deksel van de 
pan, voeg de udonnoedels toe en kook nog 
2 minuten mee. Breng op smaak met peper 
en zout.

sTIP: Houd je van extra pit? Voeg dan naar 
smaak nog wat extra sambal toe.

SERVEREN
 Verdeel de kokos-vissoep over 
de kommen. 

LTIP: Let jij op je zoutinname? Voeg dan 
de helft van de sojasaus toe of laat helemaal 
achterwege.



Deze kool heeft een licht-pittige smaak met 
een zoete noot. Je leest meer over deze zware 

jongen op onze blog.

KOOLRABI

Verse geitenkaas f

Geroosterde 
hazelnoten

Gerookte kipfilet f

Koolrabi fHalfkruimige 
aardappelen

SjalotAppel

Winter en stamppot horen bij elkaar en om ervoor te zorgen dat je niet de hele winter dezelfde 
stamppotten eet, zorgen wij voor variatie! Met ingrediënten als geitenkaas, koolrabi en gerookte 
kip tover jij vanavond een verrassende versie van stamppot op tafel.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

KOOLRABISTAMPPOT MET GEROOKTE KIP 
Met een romige saus van geitenkaas

Totaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

Koolrabi (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Appel (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gerookte kipfilet (g) f 80    160    240    320    400    480    
Geroosterde 
hazelnoten (g) 
8) 19) 25)

10 20 30 40 50 60

Verse geitenkaas (g) 
7) f

25    50    75    100    125    150    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 100    200    300    400    500    600    
Roomboter (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Bloem (el)  1/2 1    11/2 2     21/2 3    
Melk scheutje
Mosterd (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) 2544 / 632 335 / 80 
Vet totaal (g) 21 3
 Waarvan verzadigd (g) 9,1 1,2
Koolhydraten (g) 69 9
 Waarvan suikers (g) 17,4 2,2
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 34 4
Zout (g) 3,3 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan, aluminiumfolie, aardappelstamper en garde.
Laten we beginnen met het koken van de koolrabistamppot met gerookte kip.

SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden en 

bereid de bouillon. Schil de aardappelen of 
was ze grondig en snijd in grove stukken. Weeg 
per persoon 200 gram van de koolrabi af. Schil 
de koolrabi, snijd in plakken en vervolgens 
in stukken van 1 – 2 cm. Snijd de appel in 
kwarten, verwijder het klokhuis en snijd in 
blokjes van 1 cm. Snipper de sjalot.

KOKEN
Zorg dat de aardappelen en koolrabi net 

onder water staan in een pan met deksel en 
kook, afgedekt, 12 – 15 minuten of totdat ze 
gaar zijn. Giet af, bewaar een beetje van het 
kookvocht en laat zonder deksel uitstomen.

 KIPFILET VERWARMEN
 Verpak ondertussen de gerookte kipfilet 
in aluminiumfolie en verwarm 10 minuten in 
de oven. Hak ondertussen de hazelnoten grof 
en bewaar apart. 

SAUS MAKEN
 Verhit de roomboter in de koekenpan 
en fruit de sjalot 1 minuut op middellaag 
vuur. Voeg de bloem toe en bak al roerend 
2 minuten. Voeg ⅓ van de bouillon toe en roer 
met een garde tot de bouillon is opgenomen. 
Herhaal deze handeling nog 2 keer met de 
overige bouillon en roer de saus glad. Voeg de 
geitenkaas toe, breng aan de kook en laat nog 
1 minuut koken.

PUREE STAMPEN
 Stamp de aardappelen en koolrabi met 
een aardappelstamper tot een grove puree. 
Voeg een klein scheutje melk of kookvocht toe 
om het smeuïg te maken. Voeg vervolgens de 
mosterd en de appel toe, roer door en breng 
op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Haal de kipfilet uit het aluminiumfolie 
en snijd in dunne plakken. Verdeel de 
koolrabistamppot over de borden, schenk de 
geitenkaassaus erover en verdeel de kipfilet 
erover. Bestrooi met de hazelnoten.

RWEETJE: Wist je dat er ook paarse 
koolrabi bestaat? Die heeft bijna net zo'n felle 
kleur als rodekool!



Deze groente is een neefje van de broccoli. Hij 
heeft dunnere stelen en een mildere smaak, 
die wat neigt naar die van groene asperges. 

BIMI

Orzo

Geschaafde amandelenKnoflookteen

Bloemkool fVerse citroentijm f

SjalotBimi f

Parmigiano reggiano, 
flakesf

Bloemkool is hartstikke gezond en je kunt er veel kanten mee op: je kunt 'm koken, er 
bloemkoolcouscous van maken of, zoals in dit geval, roosteren in de pan. De roosjes worden 
op die manier knapperig vanbuiten en heerlijk zacht vanbinnen. De smaak wordt door het 
roosteren een beetje nootachtig, wat goed bij de amandelen past. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Orzo met geroosterde bloemkool en bimi 
Met verse citroentijm en geschaafde amandelen

VeggievTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse citroentijm 
(takjes) 23) f

10 15 20 25 30 35

Bloemkool (g) f 150 300 450 600 750 900
Bimi (g) f 50 100 150 200 250 300
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Geschaafde amandelen 
(g) 8) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Parmigiano reggiano, 
flakes (g) 7) f

10 25 35 50 60 75

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 500 675 850 1025
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (el) 1 11/2 2 21/2 3 31/2
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3059 / 731 555 / 133
Vet totaal (g) 36 7
 Waarvan verzadigd (g) 14,1 2,6
Koolhydraten (g) 70 13
 Waarvan suikers (g) 8,6 1,6
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 26 5
Zout (g) 2,0 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, koekenpan en pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met geroosterde bloemkool en bimi.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Ris de blaadjes 

citroentijm van de takjes. Weeg de juiste 
hoeveelheid bloemkool af, snijd de bloem 
van de bloemkool in zeer kleine roosjes en de 
steel in blokjes t. Snijd de bimi doormidden. 
Snipper de sjalot en pers de knoflook of 
snijd fijn. 

GROENTEN BEREIDEN
Verhit de olijfolie in een hapjespan met 

deksel op middelhoog vuur. Voeg de knoflook, 
de citroentijm, de bloemkool, de bimi en 
3 el water per persoon toe en bak, afgedekt, 
18 – 22 minuten tt. Schud de pan af en toe, 
zodat de groenten niet aanbranden.

 AMANDELEN ROOSTEREN
 Verhit ondertussen een koekenpan, 
zonder olie, op middelhoog vuur en rooster 
de geschaafde amandelen 3 – 4 minuten, of 
tot ze beginnen te kleuren. Haal uit de pan en 
bewaar apart. 

ORZO MAKEN 
 Verhit de roomboter in een pan met deksel 
en fruit de sjalot 2 – 3 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de orzo toe, roer door tot elke korrel 
omringt is met boter en blus af met de bouillon. 
Kook de orzo, afgedekt, in 10 – 12 minuten op 
laag vuur droog.  Schep regelmatig om. Voeg 
eventueel extra water toe wanneer de orzo te 
droog wordt.
 
tTIP: Hoe kleiner je de roosjes snijdt, hoe 
knapperiger ze worden en hoe sneller ze gaar 
worden. 

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de helft van de parmigiano 
reggiano toe aan de orzo en laat al roerend 
smelten. Breng op smaak met peper en 
zout ttt. 

ttTIP: Je kunt de groenten ook in de oven 
roosteren. Verwarm de oven dan voor op 
200 graden en verdeel de bloemkool, bimi, 
knoflook en citroentijm over een bakplaat met 
bakpapier. Meng met 1 el olijfolie per persoon, 
peper en zout. Bak 18 – 22 minuten in de oven 
of tot de groenten gaar en knapperig zijn.

SERVEREN
 Verdeel de orzo over de borden, schep de 
bloemkool met tijm over de orzo en garneer 
met de bimi, het gebakken amandelschaafsel 
en de overige  parmigiano reggiano.

 

tttTIP: Houd je van frisheid en een 
zuurtje in je gerecht? Proef dan na het op 
smaak brengen en voeg eventueel 1/2 tot 1 tl 
wittewijnazijn per persoon toe.



Deze vis behoort tot de magere vissoorten 
en is eenvoudig te bereiden. Hij is ontzettend 

gezond en bevat belangrijke voedingsstoffen, 
waaronder omega 3.

KABELJAUW

Kabeljauwfilet zonder 
vel f

Vastkokende 
aardappelen

Bospeen f

Volle yoghurt fVerse bieslook f

Kabeljauw is mild en zacht van smaak en past goed bij de klassieke combinatie van bieslook 
en volle zuivel. Door de bospeen en aardappelen samen in de oven te roosteren bespaar je veel 
tijd, en het is ook nog eens hartstikke lekker!Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g

§

KABELJAUWFILET MET BIESLOOKSAUS 
Met gebakken aardappeltjes en bospeen

Calorie-focusLTotaal: 35-45 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bospeen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Vastkokende 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

7 13 20 26 33 39

Volle yoghurt (g)
 7) 19) 22) f

50 100 150 200 250 300

Kabeljauwfilet zonder 
vel (120 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 21/2 3    31/2 4    41/2
Mosterd (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
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) 2443 / 584 377 / 90 
Vet totaal (g) 25 4
 Waarvan verzadigd (g) 7,7 1,2
Koolhydraten (g) 55 8
 Waarvan suikers (g) 11,9 1,8
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 0,5 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan, kleine kom en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de kabeljauwfilet met bieslooksaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven op 220 graden. Breng 

ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de aardappelen en de bospeen. 
Weeg 200 g bospeen per persoon af. Snijd 
de bospeen in de lengte in kwarten. Schil de 
aardappelen of was ze grondig en snijd in 
lange, smalle parten.

KOKEN
Kook de bospeen en aardappelen samen 

8 – 10 minuten in de pan met deksel. Giet af en 
laat zonder deksel uitstomen.

 ROOSTEREN
 Verdeel de bospeen en aardappelen over 
een bakplaat met bakpapier, dep ze droog met 
keukenpapier en meng met de olijfolie. Bak 
20 – 30 minuten in de ovent. Breng op smaak 
met peper en zout.

BIESLOOKSAUS MAKEN
 Snijd of knip ondertussen de bieslook 
fijn. Meng in een kleine kom de volle yoghurt, 
de mosterd en de bieslook. Breng op smaak 
met peper en zout.

VIS BAKKEN
 Dep tegen het einde van de oventijd de 
kabeljauwfilet droog met keukenpapier. 
Smelt de roomboter in een koekenpan en bak 
de kabeljauwfilet 2 – 3 minuten per kant op 
middelhoog vuur, tot hij gaar is. Haal de vis uit 
de koekenpan en roer de bieslooksaus door 
het bakvet in de pan.

SERVEREN
 Verdeel de bospeen en aardappelen 
over de borden, leg de kabeljauwfilet erop en 
serveer met de bieslooksaus.

tTIP: De oventijd van de aardappelen 
en bospeen kan langer zijn als je een 
combimagnetron of elektrische oven gebruikt. 
Prik er even in met een vork, als dit makkelijk 
gaat zijn de bospeen en aardappelen gaar.



Je ziet dit bijgerecht veel in de Surinaamse 
en Indonesische keuken. Het is lekker 

fris, eenvoudig te maken en past goed bij 
uitgesproken en pittige smaken - een goede 

combinatie met dit gerecht. 

ZOETZURE KOMKOMMER

Verse koriander f

Komkommer fBiefstukpuntjes f

Verse gemberKnoflookteen

SojasausRode peper f

Groentemix fTortilla

Limoen 

De Koreaanse keuken staat bekend om rijke smaken, die zonder poespas tot stand komen door 
het gebruik van pure ingrediënten. In Korea is het gebruikelijk om schaaltjes met zogenaamde 
'banchan', de verzamelnaam voor bijgerechten, op tafel te zetten bij de hoofdmaaltijd. Zo kan 
iedereen zelf zijn gerecht opbouwen, net als met deze wraps.

Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen Calorie-focus

* b

§ L 

Koreaanse biefstukwraps met groenten 
Met zoetzure komkommer

Quick & EasyTotaal: 25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Rode peper (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sojasaus (ml) 1) 6) 15 30 45 60 75 90
Biefstukpuntjes (g) f 120 240 360 480 600 720
Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse koriander 
(takjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Limoen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Tortilla
(st) 1) 20) 21) 2 4 6 8 10 12

Groentemix peen & kool 
(g) 23) f

100 150 200 300 350 400

Zelf toevoegen    
Olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Wittewijnazijn (el) 2 4 6 8 10 12
Suiker (tl) 1 2 3 4 5 6
Zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2674 / 639 545 / 130 
Vet totaal (g) 19 4
 Waarvan verzadigd (g) 5,6 1,1
Koolhydraten (g) 75 15
 Waarvan suikers (g) 11,7 2,4
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 40 8
Zout (g) 2,8 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja  
Kan sporen bevatten van: 20) Soja 21) Melk/lactose 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
 2x kom, aluminiumfolie, fijne rasp en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Koreaanse biefstukwraps met groenten.

SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden. Pers 

de knoflook of snijd fijn. Schil de gember en 
snijd of rasp fijn. Verwijder de zaadlijsten van 
de rode peper en snijd de rode peper fijn. 

MARINEREN
Meng in een kom de rode peper met de 

knoflook, gember, sojasaus en olijfolie. Snijd 
de biefstukpuntjes in stukjes van 1 – 2 cm 
en meng ze door de marinade. Marineer de 
stukjes biefstuk minimaal 15 minutent.

 ZOETZUUR MAKEN
 Snijd of schaaf ondertussen de 
komkommer in dunne linten. Meng in een 
kom de wittewijnazijn met de komkommer en 
de suiker. Breng op smaak met zout en zet de 
zoetzure komkommer apart. Schep af en toe 
om, zodat de smaken goed intrekken tt. 

TORTILLA VERWARMEN
 Snijd ondertussen de koriander grof 
en snijd de limoen in parten. Verpak de 
tortillawraps in aluminiumfolie en verwarm 
2 – 3 minuten in de oven.

BIEFSTUK BAKKEN
 Verhit ondertussen een koekenpan op 
middelhoog vuur. Wacht tot de pan heet 
is en bak de biefstuk met marinade in 
2 – 3 minuten rondom bruin. De biefstuk mag 
nog rosé zijn vanbinnen.

tTIP: Hoe langer je het vlees marineert, hoe 
meer smaak het krijgt. Heb je 's morgens tijd? 
Maak de marinade dan alvast, meng met de 
biefstuk en bewaar tot gebruik in de koelkast.

SERVEREN
 Vul de wraps met de rauwe groentemix. 
Verdeel er de biefstuk en wat van de zoetzure 
komkommer over en knijp er wat limoensap 
over uit. Bestrooi met koriander. Serveer de 
overige komkommer ernaast.

ttTIP: Als je wilt variëren, kun je ook eens 
de helft van de groentemix door de zoetzure 
komkommer mengen tijdens stap 3.



Deze kaas heeft zijn naam te danken aan 
de korrelige (grana) structuur. Het lijkt 

veel op Parmezaanse kaas, maar is milder 
van smaak. 

GRANA PADANO

Courgette f

Kookroom fVerse tijm f

Prei fKnoflookteen

Verse salie  fVerse oregano f

   Geraspte grana  
padano f

Lasagnebladen f

Deze romige lasagne is een van onze vega-favorieten. Als een echte chef maak je zelf een roux 
van boter en bloem – de basis voor de lekkerste sauzen. Met grana padano, salie, oregano en 
verse tijm tover je deze roux om tot een heerlijke saus.Veel handelingen Family

Eet binnen 5 dagen

+ b

%

Vegetarische lasagne met courgette  
Gevuld met prei in romige kaas-kruidensaus

VeggieVTotaal: 50-55 min.0



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Prei (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Verse oregano, salie & 
tijm (g) 23) f

5 10 15 20 25 30

Kookroom (ml) 7) f 50 100 150 200 250 300
Courgette (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Lasagnebladen 
(st) 1) 3)f

2 4 6 8 10 12

Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

15 25 35 50 65 80

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje 
(st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Roomboter (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Bloem (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Olijfolie (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) 3448 / 824 708 / 169 
Vet totaal (g) 45 9
 Waarvan verzadigd (g) 25,4 5,2
Koolhydraten (g) 80 16
 Waarvan suikers (g) 16,0 3,3
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 27 6
Zout (g) 2,0 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, hapjespan, garde en ovenschaal.
Laten we beginnen met het koken van de lasagne met prei en courgette.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng 250 ml water per persoon aan de 
kook in een pan met deksel en verkruimel er 
¼ bouillonblokje per persoon boven. Pers 
ondertussen de knoflook of snijd fijn. Snijd 
de prei in dunne ringen en ris de blaadjes van 
de takjes tijm. Pluk de blaadjes van de takjes 
oregano en de salie en snijd fijn.

ROUX MAKEN
Verhit de roomboter in een hapjespan 

op middelhoog vuur en fruit de knoflook 
1 minuut. Voeg de bloem toe en bak al 
roerend 1 minuut. Voeg ⅓ van de bouillon 
toe en roer met een garde tot de bouillon is 
opgenomen. Wacht tot de saus zachtjes kookt 
en herhaal deze handeling nog 2 keer met de 
overige bouillon. 

 SAUS AFMAKEN
 Laat de saus vervolgens 3 – 4 minuten 
koken op middelmatig vuur, of tot hij iets is 
ingedikt t. Voeg de verse kruiden en de prei 
toe en laat nog eens 3 – 4 minuten zachtjes 
koken op middellaag vuur tt. Voeg ten 
slotte de kookroom toe, breng op smaak met 
peper en zout en roer goed door. 

LASAGNE MAKEN
 Snijd of schaaf ondertussen de courgette 
in flinterdunne plakken. Vet een ovenschaal 
in met de olijfolie. Schenk, om te beginnen, 
een dun laagje saus in de ovenschaal. Bedek 
met een deel van de lasagnebladen en druk 
deze goed aan. Verdeel de plakken courgette 
over de lasagnebladen en bedek weer met 
een laagje saus. Herhaal tot bijna alle saus 
is gebruikt.

IN DE OVEN BAKKEN
 Zorg ervoor dat je eindigt met een 
laagje saus en bestrooi de lasagne met de 
geraspte grana padano. Bak de lasagne 
20 – 25 minuten in de  oven, of totdat hij een 
mooi krokant korstje krijgt. 

tTIP: De snelheid waarmee je saus indikt, 
is sterk afhankelijk van de pan en hoe hoog 
het vuur staat. De precieze kooktijden kunnen 
daarom verschillen. De saus hoort een dikke, 
lobbige consistentie te hebben.

SERVEREN
 Laat de lasagne voor het serveren 
3 minuten rusten, zodat de lasagne steviger 
wordt. Verdeel de lasagne over de borden.

ttTIP: Het is niet erg als de saus niet 
helemaal glad is: als je stukjes ziet, is dat 
waarschijnlijk de fijngesneden knoflook.



Koop je weleens walnoten in de dop? Een 
goede manier om te weten of deze nog goed 

zijn, is door ze even te schudden. Als het 
rammelt, dan is de noot niet meer goed.

WALNOTEN

Veldsla f

Verse munt fFeta f

WalnotenSjalot

Voorgekookte rode 
biet f

Risottorijst

Boordevol vitaminen en mineralen, een prachtige kleur én een bijzondere smaak. We hebben 
het natuurlijk over bietjes. De zoete, aardse smaak van deze groente gaat perfect samen met de 
zilte feta. Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

* g

%

Bietenrisotto met feta en munt 
Met veldsla en walnoten

VeggieVTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) 1    2    3    4    5    6    
Walnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Risottorijst (g) 75    150    225    300    375    450    
Voorgekookte rode biet 
(g) f

150    300    450    600    750    900    

Feta (g) 7) f 50    100    150    200    250    300    
Verse munt (blaadjes)  
23) f

6    12    18    24    30    36    

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

Groentebouillon (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak
Extra vierge olijfolie naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2799 / 669 443 / 106 
Vet totaal (g) 32 5
 Waarvan verzadigd (g) 17,1 2,7
Koolhydraten (g) 72 11
 Waarvan suikers (g) 10,8 1,7
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 18 3
Zout (g) 3,4 0,5

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Laat de 
walnoten dan achterwege. 

BENODIGDHEDEN
Hapjespan en grove rasp.
Laten we beginnen met het koken van de bietenrisotto met feta en munt.

WALNOTEN ROOSTEREN
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot en 

hak de walnoten grof. Verhit een hapjespan 
op hoog vuur en rooster de walnoten, zonder 
olie, tot ze beginnen te kleuren. Haal uit de 
pan en bewaar apart.

RISOTTO MAKEN
Verhit de roomboter in dezelfde pan en 

fruit de sjalot 1 – 2 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de risottorijst toe en bak al 
roerend 1 minuut. Voeg 1/3 van de bouillon toe 
en laat de rijstkorrels de bouillon langzaam 
opnemen. Roer regelmatig door.

 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 bouillon. De risotto is gaar zodra de 
korrel vanbuiten zacht is en nog een lichte 
bite heeft vanbinnen. Dit duurt ongeveer 
20 – 25 minuten. Voeg eventueel extra water 
toe om de risottokorrels nog verder te garen. 

BIET TOEVOEGEN
 Rasp ondertussen de gekookte biet met 
een grove raspt en kook de laatste 5 minuten 
mee met de risotto. Verkruimel de feta en 
snijd de munt in fijne reepjes.

tTIP: Liever geen rode handen? Doe dan 
boterhamzakjes om je handen tijdens het 
raspen.

FETA MENGEN
 Meng de helft van de feta door de risotto 
en roer door tot de feta gesmolten is. Breng op 
smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de veldsla over de borden, 
schep de risotto erop tten garneer met de 
walnoten en de overige feta. Bestrooi met 
de munt en besprenkel eventueel met extra 
vierge olijfolie naar smaak.

ttTIP: Door de warmte van de risotto slinkt 
de sla. Wil je liever een bite houden? Verdeel 
de veldsla dan rondom de risotto en meng pas 
tijdens het eten. Je kunt de sla eventueel ook 
extra op smaak brengen met een beetje extra 
vierge olijfolie, peper en zout.



Deze mozzarella wordt gemaakt van 
buffelmelk, die witter is dan koemelk en 
ervoor zorgt dat de kaas een porselein-

achtige kleur krijgt. 

BUFFELMOZZARELLA

Buffelmozzarella f

Tomatenblokjes met 
basilicum

Paprikapoeder

Rode uiParelcouscous

Rode cherrytomaten fKnoflookteen

Vers basilicum fWitte ciabatta

Vrije-uitloopei f

Shakshuka is in rap tempo de wereld aan het veroveren. Het gerecht, dat in de basis bestaat 
uit in tomatensaus gepocheerde eieren, wordt in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika als 
ontbijt, lunch en diner gegeten. Wij zijn gek op variëren en maken deze versie extra vullend 
met parelcouscous.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Shakshuka met buffelmozzarella 
Met parelcouscous en basilicum

VeggieVTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Parelcouscous (g) 1) 30    60    90    120    150    180    
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Paprikapoeder (tl) 1    2    3    4    5    6    
Tomatenblokjes met 
basilicum (blik)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Buffelmozzarella (g) 
7) f

60    125    185    250    310    370    

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4    6    8    10    12    
Witte ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Vers basilicum 
(blaadjes) 23) f

4    8    12    16    20    24    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3167 / 757  478 / 114 
Vet totaal (g) 36 5
 Waarvan verzadigd (g) 13,9 2,1
Koolhydraten (g) 70 11
 Waarvan suikers (g) 9,5 1,4
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 1,6 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de shakshuka met buffelmozzarella.

PARELCOUSCOUS KOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng in een pan met deksel ruim water aan 
de kook en kook 30 gram parelcouscous 
per persoon, afgedekt, in 8 minuten gaar. 
Giet af en spoel met koud water, zodat de 
parelcouscous niet verder gaart.

SNIJDEN
Snipper ondertussen de rode ui. Pers 

de knoflook of snijd fijn en halveer de 
rode cherrytomaten.

 SAUS MAKEN
 Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 
met deksel. Voeg de rode ui, de knoflook en 
het paprikapoeder toe en bak 2 – 3 minuten op 
middelhoog vuur. Voeg de rode cherrytomaten 
toe en roer goed door om de smaken te laten 
intrekken. Voeg de tomatenblokjes toe, breng 
het geheel al roerend aan de kook en laat, 
afgedekt, 5 minuten zachtjes koken. Breng op 
smaak met peper en zout. Scheur ondertussen 
de buffelmozzarella klein.

SHAKSHUKA MAKEN
 Voeg de parelcouscous toe aan de wok of 
hapjespan en meng goed met de saus. Maak 
voor ieder ei een kuiltje in de tomatensaus. 
Breek het ei hierin en bestrooi met peper en 
zout. Verdeel de stukjes buffelmozzarella over 
het geheel, leg het deksel op de pan en laat de 
eieren in ongeveer 10 minuten stollent. Haal 
dan het deksel van de pan, verhoog het vuur 
en kook nog 5 – 10 minuten tot de shakshuka 
naar wens is ingedikt tt.

BAKKEN EN SNIJDEN
 Bak ondertussen de ciabatta in de oven 
in 6 – 8 minuten goudbruin. Snijd de blaadjes 
basilicum in reepjes.

tTIP: Het ei is gaar als het eiwit wit begint 
te kleuren, maar de eidooier nog loopt. 
Natuurlijk kun je het ei, als je meer van vaste 
dooiers houdt, ook langer garen.

SERVEREN
 Verdeel de shakshuka over de borden. 
Garneer met de basilicumreepjes en serveer 
met de ciabatta.

ttTIP: Hoe nat de shakshuka uiteindelijk 
wordt, is sterk afhankelijk van de oppervlakte 
van je pan. Als je een wok gebruikt is het 
makkelijker om de eieren te pocheren, maar 
dan zal er minder vocht verdampen. In de 
hapjespan wordt de shakshuka dikker, maar 
worden de eieren sneller hard.



Dit Indiase kruidenmengsel is pittig en 
iets zoet, met smaakmakers als sjalot en 

knoflook. Het lijkt wel wat op de bekendere 
masalamix, een mengsel waarin vadouvan 

waarschijnlijk zijn oorsprong vindt.

VADOUVAN

Vadouvan

Kippendijfilet fPrei f

Broccoli fBasmatirijst

SjalotKnoflookteen

Crème fraîche f

Vandaag breng je de kip op smaak met vadouvan – een kerrie-achtig mengsel dat je 
tegenwoordig steeds vaker ziet op menukaarten in restaurants. Het woord 'kerrie' is afgeleid 
van de Indiase naam voor curryblad: 'kari patta'. Toen India nog een Britse kolonie was, wilden 
de Britten de gerechten thuis namaken met 'kari powder', wat op z'n Engels 'curry powder' 
werd: een kruidenmengsel dat, net als vadouvan, curryblad bevat.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Kip in kruidige prei-roomsaus 
Met vadouvan, rijst en broccoli

GlutenvrijgTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Basmatirijst (g) 85 170 250 335 420 500
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Prei (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kippendijfilet (50g) f 2 4 6 8 10 12
Vadouvan (tl) 10) 2 4 6 8 10 12
Crème fraîche (g) 7) f 30 60 90 120 150 180

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1    2    3    4    5    6    
Kippenbouillon (ml) 50    100    150    200    250    300    
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3268 / 781 497 / 119 
Vet totaal (g) 34 5
 Waarvan verzadigd (g) 16,6 2,5
Koolhydraten (g) 77 12
 Waarvan suikers (g) 9,5 1,4
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 36 5
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

7) Melk/Lactose 10) Mosterd 

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de kip in kruidige prei-roomsaus.

RIJST KOKEN
Breng ruim water aan de kook in twee 

pannen met deksel voor de rijst en de broccoli. 
Kook de rijst, afgedekt, 12 – 15 minuten. Giet 
af en laat uitstomen met het deksel op de pan. 
Breng de rijst op smaak met peper en zout.

BROCCOLI KOKEN
Snijd ondertussen de bloem van de 

broccoli in kleine roosjes en de stam in kleine 
blokjes. Kook de broccoli in 4 – 6 minuten 
gaar. Giet af en spoel met koud water om te 
voorkomen dat de broccoli verder gaart.

SNIJDEN
 Pers ondertussen de knoflook of 
snijd fijn. Snipper de sjalot. Snijd de prei 
in de lengte in vieren en snijd fijn. Snijd de 
kippendijfilet in stukjes van ongeveer 2 cm en 
wrijf de kippendijstukjes in met 2 tl vadouvan 
per persoon, peper en zout.

BAKKEN
 Verhit de roomboter in een hapjespan 
op middelhoog vuur en bak de sjalot, 
knoflook en prei 2 – 3 minuten. Voeg de 
kippendijstukjes toe en bak 2 – 3 minuten 
mee. Breng op smaak met peper en zout. 
Bereid ondertussen de bouillon t. Schep de 
kippendijstukjes uit de pan en bewaar apart. 
Ze hoeven nog niet gaar te zijn.

MENGEN
 Voeg de broccoli toe aan de hapjespan 
en bak 2 – 3 minuten mee. Blus af met de 
kippenbouillon en voeg de crème fraîche toe. 
Schep de kippendijstukjes er weer bij en kook 
het geheel 3 minuten op middellaag vuur, of 
tot de kip gaar is. Breng op smaak met peper 
en zout.

SERVEREN
 Schep de rijst in diepe borden. Verdeel de 
kip en groenten in roomsaus over de rijst.

tTIP: Gebruik in dit recept 1/8 bouillonblokje 
op 50 ml water. Wil je liever iets meer saus? 
Voeg dan 75 ml kippenbouillon per persoon 
toe in plaats van 50 ml.



Falafel is streetfood uit het Midden-Oosten. Het deeg wordt meestal gemaakt van kikkererwten 
en een mix van kruiden. De balletjes die hiervan worden gedraaid worden gefrituurd en voilà - 
je hebt overheerlijke falafel met een krokant korstje. Al dit werk hebben wij je vast uit handen 
genomen, je hoeft de falafel alleen nog maar te bakken. 

Labne is een yoghurtdip uit het Midden-
Oosten, waar het gegeten wordt als 

hummus - bijvoorbeeld bij het ontbijt met 
wat olijfolie en de kruidenmix za'atar.

LABNE

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Labne f

Feta fFalafel met tomaat f

Rode paprika fWitte pitabroodjes

Mini-romaine fKomkommer f

Pita's met falafel en labne 
Met mini-romaine, rode paprika, komkommer en feta



BEGIN 
GOED

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 SALADE AANMAKEN 
• Meng ondertussen in een saladekom de mini-romaine met 

de mosterd, honing, wittewijnazijn en extra vierge olijfolie. 
Breng op smaak met peper en zout.

tTIP: Je krijgt meer pitabroodjes dan je gebruikt voor dit 
gerecht. Ben je een grote eter? Gebruik dan alle pitabroodjes.

4 SERVEREN 
• Serveer alles in bakjes op tafel en laat iedereen zelf naar 

smaak de pita's vullen met de mini-romaine, de paprika, 
de komkommer en de falafel. Garneer met de feta en 
serveer met de labne als dip.

1 SNIJDEN
• Verwarm de oven voor op 200 graden en bak de pita's 

in 6 – 8 minuten goudbruin, of toast de pita's in een 
broodrooster t. 

• Verwijder ondertussen de zaadlijst van de rode paprika. 
Snijd de rode paprika en komkommer in blokjes. 

• Snijd de mini-romaine fijn.

2 BAKKEN
• Verhit de helft van de olijfolie in een koekenpan op 

middelhoog vuur en bak de paprika 5 – 7 minuten. Breng op 
smaak met peper en zout. 

• Verhit ondertussen de overige olijfolie in een andere 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de falafelballetjes 
in 3 – 4 minuten bruin. 

• Verbrokkel de feta.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Witte pitabroodjes (st) 1) 2    4    6    8    10    12    
Rode paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Komkommer (st) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Mini-romaine (krop)  f 1    2    3    4    5    6    
Falafel met tomaat (g) 1) 19) 22) f 125    250    375    500    625    750    
Feta (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Labne (g) 7) 19) 22) f 50    100    150    200    250    300    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    11/2 2    21/2    3    31/2  
Mosterd (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Honing (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Wittewijnazijn (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3686 / 881 561 / 134 
Vetten (g) 38 6
 Waarvan verzadigd (g) 10,5 1,6
Koolhydraten (g) 103 16
 Waarvan suikers (g) 15,1 2,3
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 25 4
Zout (g) 3,4 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: 2x koekenpan en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de pita's met falafel en labnedip.



Vandaag gebruik je Parmezaanse kaas als smaakmaker voor de aardappeltjes. Deze kaas komt 
uit de Parma-regio in Italië en wordt gemaakt van koemelk. Er is wel 16 liter nodig om een kilo 
parmiggiano reggiano, zoals de kaas in het Italiaans heet, te maken. Door de hartige umami-
smaak maak je van de aardappelen iets bijzonders! 

Verse worst werd vroeger in een lus 
geknoopt - zoals wij nu vooral nog de 

rookworst en gedroogde worst kennen. 
Wanneer je van deze worst kleinere stukken 

worst draait, heten dit saucijzen, afgeleid 
van het Franse saucisse. 

RUNDERSAUCIJS

Supersimpel Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

- g

§

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Spinazie f

PijnboompittenItaliaans gekruide 
rundersaucijs f

SjalotDrieling aardappelen

CitroenPruimtomaat f

Parmigiano reggiano f

Italiaanse rundersaucijs met kaas-aardappeltjes 
Met spinazie, pijnboompitten en citroen



BEGIN 
GOED

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 SPINAZIE ROERBAKKEN 
• Voeg de overige olijfolie toe aan de hapjespan en fruit de 

sjalot 2 minuten op middelhoog vuur. 
• Scheur de spinazie klein boven de pan en roerbak 

4 – 5 minuten. 
• Voeg in de laatste minuut de tomaat toe. Breng op smaak 

met peper, zout en 1 tl citroensap per persoon. 
• Rasp ondertussen de parmigiano reggiano grof.

4 SERVEREN 
• Schep de parmigiano reggiano en de roomboter door 

de aardappelen. Roer goed door en breng op smaak 
met peper. 

• Serveer de aardappelen met de rundersaucijs en 
de spinazie. 

• Garneer de spinazie met de pijnboompitten en serveer met 
de citroenparten.

1 AARDAPPELEN KOKEN
• Zorg dat de aardappelen net onder water staan in een pan 

met deksel en kook de aardappelen in 15 – 17 minuten 
gaar. Giet af en laat zonder deksel uitstomen. 

• Snipper ondertussen de sjalot. 
• Snijd de pruimtomaat in kleine blokjes. 
• Pers het sap uit de helft van de citroen en snijd de andere 

helft in parten.

2 BAKKEN EN ROOSTEREN
• Verhit ondertussen de helft van de olijfolie in een koekenpan 

met deksel op middelhoog vuur en bak de rundersaucijs 
2 – 3 minuten rondom. Zet het vuur laag, leg het deksel op de 
pan en bak de saucijs nog 2 - 3 minuten, tot hij gaar is. 

• Verhit ondertussen een hapjespan zonder bakvet op 
middelmatig vuur en rooster de pijnboompitten tot ze 
beginnen te kleuren. Haal uit de pan en bewaar apart. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Drieling aardappelen (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pruimtomaat (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Italiaans gekruide rundersaucijs 
(100 g) f

1 2 3 4 5 6

Pijnboompitten (g) 19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30
Spinazie (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Parmigiano reggiano (g) 7) f 10 20 30 40 50 60

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) 3473 / 830 476 / 114 
Vetten (g) 41 6
 Waarvan verzadigd (g) 15,0 2,1
Koolhydraten (g) 65 9
 Waarvan suikers (g) 6,6 0,9
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 44 6
Zout (g) 0,6 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan met deksel, rasp en hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de Italiaanse rundersaucijs met kaas-aardappeltjes.



40 - 45 min

Eet binnen 3 dagen

9

§

+ Veel handelingen

Je hebt gewone burgers en je hebt deluxe burgers - of kunnen we beter zeggen burgertorens? Dit 
gerecht vraagt om flink wat bouwvaardigheden, het broodje wordt namelijk royaal belegd met een 
malse kalfsburger, gebakken ei, uienringen en plakjes bacon. Kalfsvlees is mager vlees met een 
heerlijk zachte en verfijnde smaak.

LUXE KALFSBURGER MET ROSEVALAARDAPPELTJES 
RIJKBELEGD MET EEN GEBAKKEN EITJE EN KROKANT GEBAKKEN ONTBIJTSPEK

Deze kalfsburger is gemaakt van puur 
Hollands kalfsvlees en is gekruid met onder 

andere paprika, foelie en nootmuskaat.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

KALFSBURGER 

Kalfsburger f

Ontbijtspek fRode ui

Wit rozenbroodjeRoseval aardappelen 

Mini-romatomaten fLittle gem f

Mayonaise fAugurken en kappertjes 
f

Vrije-uitloopei f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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BURGER EN EI BAKKEN
 Verhit de roomboter in een andere 
koekenpan en bak de rode ui 2 minuten op 
middelmatig vuur. Voeg de kalfsburger toe 
en bak deze 4 – 5 minuten per kant t t. 
Verhit ondertussen de overige olijfolie in de 
koekenpan van het ontbijtspek en bak per 
persoon 1 spiegelei.

ttTIP: Kalfsburgers kun je rosé eten: in 
dit recept gaan we dan ook uit van een rosé 
burger. Houd je hier niet van? Bak de burgers 
dan een paar minuten langer.

SALADE MENGEN
  Breek de helft van het ontbijtspek 
in kleine stukken. Voeg de little gem, de 
mini-romatomaten, het ontbijtspek, de 
kappertjes en gesneden augurken toe aan de 
saladekom en meng goed ttt.

tttTIP: Je kunt altijd een beetje van de 
little gem overlaten voor op de burger als je 
dat lekker vindt.

SERVEREN
Snijd de rozenbroodjes open. Leg de 

kalfsburger en de rode ui erop. Bedek met 
het gebakken ei en het overige ontbijtspek. 
Serveer de burgers met de aardappelen, de 
mayonaise en de salade.

tTIP: Wij hebben dit gerecht gemaakt 
met een heteluchtoven. Heb je een combi-
magnetron of een minder sterke oven? Bak de 
aardappelen dan ongeveer 10 minuten langer, 
of tot ze gaar zijn.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verhit de oven op 200 graden. Was de 

aardappelen grondig en snijd in parten. 
Verdeel ze over een bakplaat met bakpapier, 
meng met de helft van de olijfolie en breng op 
smaak met peper en zout. Bak 30 – 35 minuten 
in de oven t. Besprenkel het rozenbroodje 
met wat water en bak ze de laatste 6 – 8  
minuten mee.

SALADE VOORBEREIDEN
Snijd ondertussen de little gem grof, 

halveer de mini-romatomaten en snijd de 
rode ui in halve ringen. Verhit een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak het ontbijtspek, 
zonder olie of boter, in 3 – 5 minuten krokant. 
Haal uit de pan en bewaar apart. 

 DRESSING MAKEN
 Meng in een saladekom de mosterd, 
honing, wittewijnazijn en de extra vierge 
olijfolie tot een dressing. Breng op smaak met 
peper en zout.

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

250    500    750    1000    1250    1500    

Wit rozenbroodje (st) 1) 
17) 20) 21) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

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

100    150    200    250    300    350    

Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Ontbijtspek (g) f 25    50    75    100    125    150    
Kalfsburger (120 g) f 1    2    3    4    5    6    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1    2    3    4    5    6    
Augurken en kappertjes 
(bakje) f

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

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

40    50    75    100    125    150    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing (el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Mosterd (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Wittewijnazijn (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) 5217 / 1247 619 / 148 
Vetten (g) 66 8
 Waarvan verzadigd (g) 16,0 1,9
Koolhydraten (g) 108 13
 Waarvan suikers (g) 12,9 1,5
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 51 6
Zout (g) 3,4 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda 20) Soja  
21) Melk/lactose 22) Noten 25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, 2x koekenpan en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de burger deluxe met aardappeltjes.



45-50 min Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

g0

%

+ Veel handelingen

Deze kleurrijke herfstsalade is rijkgevuld met allerlei groenten. De aardse smaken van pompoen en 
rode en gele biet passen goed bij elkaar. De licht bittere spruitjes en de frisheid van de tomaatjes en 
het basilicum zorgen voor een lekker contrast. 

PROCUREUR MET POMPOEN 
MET EEN SALADE VAN BIETEN, SPRUITEN EN TOMATEN

Dit malse stukje varkensvlees komt uit 
de nek van het varken. Het varkensvlees 

draagt het keurmerk van de Keten 
Duurzaam Varkensvlees.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

PROCUREUR

Verse basilicum f

HandsinaasappelProcureur f

Rode biet fGele biet f

Spruiten fHokkaido pompoen

Verse geitenkaas f

Mini-romatomaten fRode ui

Verse  tijm f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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PROCUREUR EN SAUS BEREIDEN
 Verhit 1/2 el roomboter per persoon 
in een hapjespan op middelhoog vuur en 
bak de procureur 2 – 4 minuten per kant. 
Haal de procureur uit de pan en wikkel in 
aluminiumfolie om warm te houden. Voeg 
de rode ui en tijm toe aan de pan en bak 
4 – 5 minuten. Voeg het sinaasappelsap toe 
en laat dit op laag vuur 3 – 4 minuten  inkoken. 
Het sap wordt voor een groot deel opgenomen 
door de uien.

SALADE MAKEN
  Halveer ondertussen de mini-
romatomaten. Snijd de basillicumblaadjes 
in dunne reepjes. Meng in een saladekom de 
extra vierge olijfolie en witte balsamicoazijn. 
Voeg hier de gele en rode biet, spruiten, 
mini-romatomaten en gesneden 
basilicumblaadjes aan toe. Breng op smaak 
met peper en zout. 

tttTIP: Heb je hele grote spruitjes? 
Halveer ze dan. 

SERVEREN
 Leg de pompoenparten dakpansgewijs 
op de borden. Serveer de bietensalade 
ernaast en verkruimel hier de verse 
geitenkaas over. Snijd de procureur in repen 
en leg deze tegen elkaar aan op het bord. 
Verdeel de saus erover.

GROENTEN VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Schil de gele en rode biet en snijd in dunne 
parten t. Snijd de pompoen open, verwijder 
de pompoenpitten met een lepel en snijd de 
pompoen in dunne parten tt. Je hoeft de 
pompoen niet te schillen.

tTIP: Zorg dat je de bieten in maximaal 
1/2 cm dikke plakken snijdt, anders garen ze 
niet goed in de oven. 

GROENTEN ROOSTEREN
Meng de bieten en pompoen met 1 el 

olijfolie per persoon en breng op smaak met 
peper en zout. Leg de bieten aan de ene 
kant van een bakplaat met bakpapier en 
leg de pompoen aan de andere kant van de 
bakplaat. Bak 30 – 40 minuten in de oven. Meng 
ondertussen de spruiten met de overige olijfolie 
en kruid met peper en zoutttt. Leg de 
spruiten tussen de groenten op de bakplaat en 
bak de laatste 15 minuten mee in de oven. 

 SMAAKMAKERS BEREIDEN
 Wrijf ondertussen de procureur in met 
peper en zout. Pers de sinaasappel uit. Ris de 
blaadjes van de takjes tijm. Snijd de rode ui in 
halve ringen.

ttTIP: Vind je het lastig om pompoen 
te snijden? Je kunt de pompoen kort 
in heet of kokend water leggen, dan 
wordt hij iets zachter en gaat je mes er 
makkelijker doorheen!

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gele biet (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode biet (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Hokkaide pompoen (st)  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Spruiten (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Procureur (140 g) f 1 2 3 4 5 6
Handsinaasappel (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse basilicum & tijm 
(g) 23) f

5 10 15 20 25 30

Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mini-romatomaten 
(g) f

60 125 185 250 310 375

Verse geitenkaas 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Witte balsamicoazijn 
(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) 3941 / 942 425 / 102 
Vetten (g) 72 8
 Waarvan verzadigd (g) 23,5 2,5
Koolhydraten (g) 31 3
 Waarvan suikers (g) 25,2 2,7
Vezels (g) 15 2
Eiwit (g) 36 4
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Saladekom, aluminiumfolie, bakplaat met bakpapier en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de procureur met pompoen.



DESSE
RT

Vrije-uitloopei f Geschaafde amandelenDouble dark chocolade Slagroom f

% Eet binnen 5 dagen

Bereidingstijd: 
30 minuten
Wachttijd: 5  uur)

* Gemakkelijk Steel de show met deze zelfgemaakte chocolademousse. 
Je maakt hem in een handomdraai, maar hij heeft wel een 
tijdje nodig om op te stijven in de koelkast. Maak hem dus 
minstens vijf uur van tevoren of zelfs de dag ervoor. Let op: 
deze mousse bevat rauwe eieren.

ZELFGEMAAKTE 
CHOCOLADEMOUSSE 
Met geschaafde amandelen



LEKKER 
TOETJE

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

WEEK 47 | 2018

  #HelloFresh 

ZELFGEMAAKTE CHOCOLADEMOUSSE

BENODIGDHEDEN: 
Steelpan, hittebestendige kom, 2x vetvrije kom, 
handmixer, garde, kom en koekenpan.

INGREDIËNTEN 2P 4P
Double dark chocolade (g) 
6) 15) 21) 22)

100    200    

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    3    
Slagroom (ml) 7) 15) 20) f 100    200    
Geschaafde amandelen (g) 
8) 19) 22) 25)

20 40

Zelf toevoegen
Suiker (el) 2 4
Zout naar smaak
 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2724 / 651 1556 / 372 
Vetten (g) 53 30
 Waarvan verzadigd (g) 28,4 16,2
Koolhydraten (g) 26 15
 Waarvan suikers (g) 25,5 14,6
Vezels (g) 1 1
Eiwit (g) 15 9
Zout (g) 0,2 0,1

 
ALLERGENEN

3) Eieren 6) Soja 7) Melk/Lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten  19) Pinda's 20) Soja 
21) Melk/lactose 22) (Andere) noten 25) Sesam

1Breng een laagje water aan de kook in een steelpan, draai daarna het vuur 
laag. Zet een hittebestendige kom boven op de steelpan, zorg dat de kom 

het water niet raakt. Breek de chocolade hierin en laat au bain-marie smelten 
t. Roer de chocolade goed door en houd tot gebruik vloeibaar.

2  Scheid de eieren en bewaar het eigeel en het eiwit in twee aparte 
vetvrije kommen. Klop eerst de eiwitten met 1/2 el suiker per persoon 

en een snufje zout met een mixer stijf. Klop in de andere kom de eidooiers 
met 1/2 el suiker per persoon met een mixer romig. Klop in een andere kom de 
slagroom met een mixer luchtig en lobbig tt. 

3Haal de gesmolten chocolade van het vuur (pas op: heet!). Klop het 
eidooiermengsel met een garde door de gesmolten chocolade tot het 

een dik mengsel is. Spatel voorzichtig 1/3 van het opgeklopte eiwit door de 
chocoladecrème tot er geen klontjes meer zijn. Spatel vervolgens het overige 
eiwit erdoor. Spatel als laatste de slagroom door de chocoladecrème. Schep 
in glaasjes, dek af en laat minimaal 5 uur opstijven in de koelkast.

4  Haal de glaasjes ongeveer 1 uur voor serveren uit de koelkast om op 
kamertemperatuur te komen. Verhit ondertussen een koekenpan op 

hoog vuur en rooster de geschaafde amandelen totdat ze lichtbruin kleuren. 
Serveer de chocolademousse en garneer met de geroosterde amandelen. 

tTIP: Door chocolade au bain-marie te verhitten, voorkom je dat de 
chocolade verbrandt. Zorg ervoor dat de kom niet in contact komt met het 
water en blijf goed roeren.

 

ttTIP: Lobbig wil zeggen dat de slagroom een dikte heeft bereikt waarbij 
je de sporen van de mixer blijft zien. 



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

 BANANENPANNEN-
KOEKEN  
Met kaneel en honing  
 
 
VOLLE KWARK MET 
ORANJE FRUIT 
Met pistachenoten en dadels  
 
 
CRACKERS MET 
GEITENKAAS  
Met avocado en alfalfa  

BANANENPANNENKOEKEN   
Met kaneel en honing

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Bananen (st) 2 4

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Lijnzaad (g) 19) 22) 25) 30 60

Perssinaasappelen (st) 6 12

Honing (potje) 1 2

Kaneel (tl) 1 2

Zelf toevoegen

Zout snufje

Roomboter (el) 2 4

fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan.

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2314 / 553 544 / 130
Vetten (g) 26 6
 Waarvan verzadigd (g) 11,6 2,7
Koolhydraten (g) 56 13
 Waarvan suikers (g) 45,1 10,6
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 18 4
Zout (g) 0,6 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren

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

1Prak de bananen met een vork in een kom. 

2 Voeg de eieren, de helft van het lijnzaad en een snufje zout toe en roer met de 
vork tot een beslag. 

3 Verhit ¼ van de roomboter in een koekenpan en bak van ¼ van het beslag 
een kleine pannenkoek aan beide kanten goudbruin. Herhaal dit met het 

overige beslag.

4Pers ondertussen de sinaasappelen uit. 

5 Verdeel de pannenkoeken over de borden, schenk de honing erover en bestrooi 
met de kaneel en het overige lijnzaad. Serveer met het sinaasappelsap.



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

CRACKERS MET GEITENKAAS   
Met avocado en alfalfa

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Rustieke crackers (st) 1) 6 12

Verse geitenkaas (g) 7) f 50 100

Avocado (st) 1 2

Alfalfa (el) f 3 6

Zelf toevoegen

Peper & zout naar smaak

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1431 / 342 1052 / 251 
Vetten (g) 18 13
 Waarvan verzadigd (g) 5,2 3,8
Koolhydraten (g) 29 21
 Waarvan suikers (g) 2,3 1,7
Vezels (g) 12 9
Eiwit (g) 9 7
Zout (g) 0,8 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 

1Besmeer de crackers met de 
verse geitenkaas. 

2 Snijd de avocado doormidden, 
verwijder de pit en snijd het vruchtvlees 

in blokjes. Verdeel de blokjes avocado over 
de geitenkaas.

3 Garneer de crackers met alfalfa en 
bestrooi met peper en zout naar smaak.

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Volle kwark (ml) 7) 15) 20) f 250 500

Sinaasappel (st) 1 2

Mandarijn (st) 2 4

Pistachenoten (g) 8) 19) 22) 25) 20 40

Dadelstukjes (g) 19) 22) 25 50

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1180 / 282 527 / 126 
Vetten (g) 16 7
 Waarvan verzadigd (g) 7,6 3,4
Koolhydraten (g) 21 9
 Waarvan suikers (g) 12,3 5,5
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 12 5
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten 

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

1 Verdeel de kwark over de kommen.  

2 Pel de sinaasappel en mandarijn en 
verdeel beide in parten.

3 Verdeel het fruit over de kwark. 
Bestrooi met de pistachenoten 

en dadelstukjes.

VOLLE KWARK MET ORANJE FRUIT  
Met pistachenoten en dadels



Broodje met gehaktballen in 
licht-pittige barbecuesaus

Noedels met warmgerookte makreel Gele rijst met spinazie-kokoscurry

Wortel-tomatensoep met 
romige buffelmozzarella

 Siciliaanse orzo met kipgehakt  
en rozijnen

 Platbroodpizza met groene pesto  Aziatische noedels met gekruid gehakt  Gemarineerde procureur met tzatziki  Luxe vispannetje met room en 
witte wijn

Japanse taco's met tofu

HET MENU VAN VOLGENDE WEEK 
Week 48 - 24 t/m 28 november

Victoriabaars met bataatpuree

Linguine met cherrytomaten uit de oven Gebakken gnocchi met tomatensaus 
en spekjes

JOUW MENU

Bekijk in je online account 
welke recepten er in jouw 

volgende box zitten.

LIEVER ZELF KIEZEN?

1. Selecteer in je account de 
week en box waarvan je de 
recepten wilt kiezen.

2. Klik op 'Wijzig menu'.

3. Selecteer de recepten naar 
keuze en vergeet niet op te 
slaan!



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

WEEK 47 | 2018

Flensje met gekarameliseerde sinaasappel

Speltbaguette met roerei, tomaat en tuinkers

Panna cotta bosvruchten

Smoothie met banaan, kokosmelk 
en dadelstukjes

Vezelrijke crackers met avocado, oude kaas 
en tomaat

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Log online in en klik onderaan het weekmenu op 
de Fruitbox om te zien wat er die week in zit.

VERWEN JEZELF DEZE HERFST
MET EEN PREMIUM-RECEPT
Het is herfst! Blijf lekker thuis en geniet van een bijzonder 

gerecht. Je kunt nu zelfs uit twee Premium-recepten kiezen. 
Kun je geen keuze maken? Kies ze gewoon allebei in je box! 

Zo eet je thuis net zo lekker als in een restaurant.

GEMARINEERDE 
PROCUREUR MET 

TZATZIKI

LUXE VISPANNETJE 
MET ROOM EN  
WITTE WIJN


