
Risottorijst

VenkelzaadCitroen 

Rode peper fUi

Varkensworst met 
marjoraan en knoflook 

f

Venkel f

Geraspte grana  
padano f

Mascarpone f

Risotto bereid je met liefde en aandacht. Door constant te blijven roeren, worden de rijstkorrels 
stuk voor stuk perfect gaar en komt het zetmeel vrij, wat ervoor zorgt dat de rijst romig en zacht 
wordt. Door het vlees uit de varkensworst te halen en los in de pan te bakken, krijgt de risotto 
een hartige, kruidige smaak.

Veel handelingen Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

+ g

§

Risotto met venkel en gekruide varkensworst 
Met mascarpone en grana padano

FamilybTotaal: 40-45 min.9



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

 

WEEK 51 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f ¼ ¼ ½ ½ 1 1
Venkel (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Varkensworst met 
marjoraan en knoflook 
(100 g) f

1 2 3 4 5 6

Citroen (st)  1/4 ½ ¾ 1    11/4 11/2
Venkelzaad (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450
Mascarpone (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

10 20 30 40 50 60

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

Roomboter (el) 1 1 2 2 3 3
Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3155 / 754 815 / 195 
Vet totaal (g) 39 10
 Waarvan verzadigd (g) 20,7 5,3
Koolhydraten (g) 66 17
 Waarvan suikers (g) 6,0 1,6
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 29 7
Zout (g) 3,5 0,9

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Steelpan, wok of hapjespan met deksel en kom.
Laten we beginnen met het koken van de risotto met venkel en gekruide varkensworst.

GROENTEN SNIJDEN
Snipper de ui. Verwijder de zaadlijsten van 

de rode peper en snijd de rode peper fijn. 
Snijd de venkel in kwarten, verwijder de harde 
kern en snijd de venkel in zeer dunne reepjes. 
Houd het eventuele venkelloof apart.

WORST ONTVELLEN 
Breng 350 ml water per persoon aan 

de kook in een steelpan en verkruimel er 
1/2 bouillonblokje per persoon boven. Snijd het 
vel van de varkensworst open en knijp het 
vlees uit het vel. Pers de citroen uit.

BAKKEN
 Verhit de roomboter in een wok of 
hapjespan met deksel op middelhoog vuur 
en voeg de ui, de rode peper, het grootste 
deel van de venkel, het venkelzaad en het 
worstvlees toe. Bak het vlees los op hoog 
vuur en bak daarna, afgedekt, nog 
4 – 5 minuten op middellaag vuur.

VENKEL BEREIDEN
 Meng ondertussen in een kom de overige 
venkel met 1 el citroensap per persoon en 
extra vierge olijfolie naar smaak, peper en 
zout. Voeg de risottorijst toe aan de wok of 
hapjespan en bak al roerend 2 minuten op 
laag vuur. Voeg 1/3 van de bouillon toe en laat 
de rijstkorrels de bouillon langzaam 
opnemen t. Roer regelmatig door.

RISOTTO KOKEN
 Voeg, zodra de bouillon door de 
rijstkorrels is opgenomen, opnieuw ⅓ van 
de bouillon toe en herhaal dit met de rest 
van de bouillon. Kook de risotto op laag vuur 
in ongeveer 15 – 20 minuten gaar tt, roer 
regelmatig door. Voeg eventueel extra water of 
bouillon toe om de korrels verder te garen. 

tTIP: Een klassieke risotto wordt met 
wijn gemaakt. Heb je nog witte wijn in huis? 
Blus de risottorijst in stap 4 dan af met een 
scheut wijn.

SERVEREN
 Voeg de mascarpone en het grootste deel 
van de grana padano toe aan de risotto, roer 
goed en breng op smaak met peper en zout. 
Verdeel over diepe borden en bestrooi met 
de rest van de grana padano. Serveer met de 
venkelsalade en garneer met het venkelloof.

ttTIP: De risotto is gaar zodra de korrels 
vanbuiten zacht zijn en vanbinnen nog een 
lichte bite hebben.



Veldsla fHazelnoten

ParelcouscousGele biet

Gerookte makreel fHandsinaasappel 

Deze makreelsalade krijgt een frisse noot door de sinaasappel. De fruitige citrussmaak 
gaat goed samen met de volle smaak van de warmgerookte makreel en het aardse van de 
geroosterde gele biet en de hazelnoten.  Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

-

§

PARELCOUSCOUSSALADE MET GEROOKTE MAKREEL 
Met sinaasappel, geroosterde gele biet en hazelnoten

LactosevrijdTotaal: 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
Gele biet (st) 2 4 6 8 10 12
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Handsinaasappel (st) 1    2 3    4 5    6
Gerookte makreel (g) 
4) f

80 160 240 320 400 480

Hazelnoten (g) 
8) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

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

Groentebouillon (ml) 175 250 325 400 475 550
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
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) 4109 / 982 564 / 135
Vet totaal (g) 52 7
 Waarvan verzadigd (g) 9,3 1,3
Koolhydraten (g) 87 12
 Waarvan suikers (g) 28,0 3,8
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 2,8 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 8) Noten 
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscoussalade met gerookte makreel.

BIET BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Bereid de bouillon in een pan met deksel voor 
de parelcouscous. Was de gele biet grondig 
en snijd in dunne halve plakken van 1/2 cmt. 
Verdeel de biet over een bakplaat met 
bakpapier en besprenkel met de olijfolie. Meng 
goed, zodat alle biet bedekt is met olijfolie. 
Breng op smaak met peper en zout en bak 
18 – 22 minuten in de oven, of tot de biet gaar 
is en begint te kleuren.

PARELCOUSCOUS KOKEN
Voeg ondertussen de parelcouscous toe 

aan de bouillon en schenk er nog 50 ml water 
per persoon bij. Kook de parelcouscous, 
afgedekt, in 12 minuten op laag vuur droog. 
Roer tussendoor om, zodat de couscous niet 
aan de bodem van de pan plakt. Roer daarna 
de korrels los met een vork en laat zonder 
deksel uitstomen. 

SNIJDEN EN TREKKEN
 Schil ondertussen de helft van de 
sinaasappel en snijd het vruchtvlees in 
stukjes. Pers de overige sinaasappel uit. Trek 
de gerookte makreel met behulp van 2 vorken 
in kleine stukjes. Hak de hazelnoten grof.

DRESSING MAKEN
 Meng in een saladekom 21/2 el van het 
sinaasappelsap per persoon met de extra 
vierge olijfolie, witte balsamicoazijn en peper 
en zout naar smaak tot een dressing.  

tTIP: De garing van de biet is erg afhankelijk 
van hoe dik je de plakken snijdt. Wij hebben 
de biet in plakjes van 1/2 cm gesneden: probeer 
dat aan te houden. Verleng de oventijd als je 
de plakken dikker snijdt, zodat de bieten goed 
gaar worden.

SALADE MENGEN
 Meng de sinaasappelstukjes, de veldsla, 
de parelcouscous, de geroosterde gele biet, 
de helft van de hazelnoten en de helft van 
de gerookte makreel door de dressing in 
de saladekom. 

SERVEREN
 Verdeel de salade over de borden en 
garneer met de overige gerookte makreel en 
de overige hazelnoten. 



Feta f

Volle yoghurt fHummus ras el hanout 
f

Tomaat fCourgette f

Platbrood Falafel met tomaat f

Verse muntf

Mezze zijn in het Midden-Oosten wat tapas zijn in Spanje: een verzameling kleine gerechtjes die 
je met elkaar deelt aan tafel. Vandaag maak je van allerlei losse hapjes een verrassende maaltijd 
met falafel, hummus en platbrood. Zet alles los op tafel, zodat iedereen lekker zelf kan pakken.Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Knapperig platbrood met falafel en feta 
Met hummus-yoghurtsaus en verse munt

VeggievTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (st) f  1/2 1    1 1/2 2    2 1/2 3    
Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Falafel met tomaat (g) 
1) 19) 22) f

125    250    375    500    625    750    

Platbrood 
(st) 1) 2    4    6    8    10    12    

Hummus ras el hanout 
(g) 11) 19) 22) f

40    80    120    160    200    240    

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

25    50    75    100    125    150    

Feta (g) 7) f 40    75    100    125    150    175    
Verse munt 
(g) 23) f

5    10    15 20 25 30

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 2 2 3 3 4 4
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 4100 / 980 644 / 154 
Vet totaal (g) 47 7
 Waarvan verzadigd (g) 12,0 1,9
Koolhydraten (g) 105 16
 Waarvan suikers (g) 16,6 2,6
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 29 5
Zout (g) 3,9 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
2x koekenpan, aluminiumfolie en kom.
Laten we beginnen met het koken van het knapperig platbrood met falafel en feta.

SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Snijd de courgette en de tomaat in dunne 
halve plakken.

FALAFEL BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

koekenpan en bak de falafelballetjes 
7 – 8 minuten op middelmatig vuur. Keer 
regelmatig om. Haal uit de pan en bewaar op 
een bord met keukenpapier.

 COURGETTE BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een andere koekenpan en bak de courgette 
7 – 8 minuten op middelhoog vuur. Breng op 
smaak met peper en zout. 

PLATBRODEN VERWARMEN
 Verpak ondertussen de platbroden in 
aluminiumfolie en verwarm ze 2 – 3 minuten 
in de oven.

GARNERING VOORBEREIDEN 
Meng in een kom de hummus met 

de yoghurt en breng op smaak met 
peper en zout. Verkruimel de feta en snijd 
de verse munt fijn. Snijd de gebakken 
falafel doormidden.

SERVEREN
 Verdeel de hummus-yoghurtsaus 
over de platbroden. Verdeel daar de plakjes 
tomaat, courgette en als laatste de falafel 
over. Garneer met de feta en verse munt en 
bestrooi naar smaak met pepert. 

tTIP: Je kunt het platbrood na het beleggen 
in stukjes snijden, of in zijn geheel oprollen.



Kabeljauwfilet  
zonder vel f

Kokosrasp

Broccoli fVastkokende 
aardappelen

Mayonaise fLimoen

Kabeljauw heeft een milde, zachte smaak. Probeer de vis tijdens het bakken niet te veel heen en 
weer te bewegen in de pan, hierdoor kan hij uit elkaar vallen. Door limoen toe te voegen aan de 
mayonaise wordt hij lekker fris, wat goed past bij de zoete kokoscrumble. Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

GEBAKKEN KABELJAUW MET KOKOSCRUMBLE  
Met geroosterde broccoli en limoenmayonaise

GlutenvrijgTotaal: 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
Vastkokende 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Limoen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mayonaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

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

Kabeljauwfilet zonder 
vel (100 g) 4) f

1    2 3    4 5    6

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
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) 3527 / 843 552 / 132 
Vet totaal (g) 54 8
 Waarvan verzadigd (g) 16,7 2,6
Koolhydraten (g) 52 8
 Waarvan suikers (g) 5,0 0,8
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 30 5
Zout (g) 0,3 0,0

ALLERGENEN

3) Eieren 4) Vis 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, pan met deksel, bakplaat met bakpapier, kleine kom, koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de gebakken kabeljauw met kokoscrumble.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil 

de aardappelen of was ze grondig en snijd in 
parten. Verhit de helft van de olijfolie in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
25 – 35 minuten, afgedekt, op middelhoog 
vuur. Haal na 20 minuten het deksel van de 
pan. Schep regelmatig om en breng op smaak 
met peper en zout. 

BROCCOLI BEREIDEN
Breng ondertussen ruim water aan de 

kook in een pan met deksel. Snijd de bloem 
van de broccoli in kleine roosjes en de steel in 
blokjes. Voeg de broccoli toe aan de pan, kook 
3 – 5 minuten en giet af t. Meng de broccoli 
op een bakplaat met bakpapier met de overige 
olijfolie en breng op smaak met peper en zout. 
Bak de broccoli 16 – 20 minuten in de oven, of 
tot hij gaar en knapperig is tt.

 LIMOENMAYONAISE MAKEN
 Pers ondertussen de limoen uit. Meng in 
een kleine kom 1 tl limoensap per persoon 
met de mayonaise. 

KOKOS ROOSTEREN
 Verhit 1/4 el roomboter per persoon in 
een koekenpan op middelhoog vuur. Voeg 
de kokosrasp en wat zout toe en bak in 
1 – 2 minuten goudbruin. Pas op dat de kokos 
niet verbrandt. Haal uit de pan en bewaar 
apart. Veeg de pan schoon met keukenpapier. 

VIS BAKKEN
 Verhit de overige roomboter in dezelfde 
koekenpan op middelhoog vuur. Dep de 
kabeljauwfilet droog met keukenpapier 
en breng op smaak met peper en zout. Bak 
2 – 3 minuten per kant, of tot de vis gaar is.

 

tTIP: Je hoeft de broccoli niet per se 
voor te koken. Doe je dit niet, dan blijft hij 
knapperiger. 

SERVEREN
 Verdeel de gebakken aardappelen 
over de borden. Leg de kabeljauw en 
de geroosterde broccoli erbij. Bestrooi 
met de kokoscrumble en serveer met 
de limoenmayonaise.

ttTIP: De broccoli kan bruine puntjes 
krijgen in de oven. Dit zorgt juist voor een extra 
lekkere, geroosterde smaak. Zorg er wel voor 
dat de broccoli niet verbrandt.



Rode pesto f

Verse krulpeterselie fDrieling aardappelen

Kastanjechampignons, 
prei, broccoli en 

courgettef

Rundergehakt met 
köftekruidenf

Dit vliegensvlugge recept bevat allerlei slimme trucs om een snelle maaltijd op tafel te zetten. 
Het gehakt is alvast gekruid, de kleine drieling aardappelen hoef je niet te schillen en zijn door 
hun formaat snel gaar en de rode pesto zorgt in een handomdraai voor een smaakexplosie. Zo 
houd jij weer tijd over voor andere dingen!

Supersimpel Family

Eet binnen 5 dagen Glutenvrij

- b

% g

Gekruid rundergehakt 
Met drieling aardappeltjes, groente en rode pesto

Quick & EasyrTotaal: 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
Drieling aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Verse krulpeterselie (g) 
23) f

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

Rundergehakt met 
köftekruiden (g) f

100 200 300 400 500 600

Kastanjechampignons, 
prei, broccoli en 
courgette (g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Rode pesto (g) 7) 8) f 40 80 120 160 200 240
Zelf toevoegen

Olijfolie (el) 1 1 2 2 3 3
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3439 / 822 574 / 137 
Vet totaal (g) 47 8
 Waarvan verzadigd (g) 11,5 1,9
Koolhydraten (g) 58 10
 Waarvan suikers (g) 8,2 1,4
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 40 7
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van het gekruid rundergehakt.

AARDAPPELEN KOKEN
Kook ruim water in een pan met 

deksel voor de aardappelen. Halveer de 
drieling aardappelen en snijd eventuele 
grote aardappelen in kwarten. Kook de 
aardappelen 12 – 15 minuten in de pan met 
deksel. Giet daarna af.

KRULPETERSELIE SNIJDEN
Snijd ondertussen de verse 

krulpeterselie fijn. 

 GEHAKT BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een hapjespan op 
hoog vuur. Bak het gekruide rundergehakt 
3 – 4 minuten. 

GROENTEN BAKKEN
 Voeg de groentemix en de helft van de 
krulpeterselie toe en bak 5 – 6 minuten mee. 

MENGEN
 Voeg de aardappelen en de rode pesto 
toe aan de hapjespan, schep goed om en bak 
nog 1 – 2 minuten. 

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
garneer met de overige krulpeterselie.



Parelcouscous

Verse dragon fGedroogde abrikozen 

KnoflookteenUi

Rode paprika fTomaat f

Geraspte grana padano 
f

Zure room f

Witte ciabatta

Ken je de smaak umami? Deze vijfde smaak - naast zout, zoet, zuur en bitter - is vrij moeilijk te 
beschrijven, maar staat bekend als vol, aangenaam en hartig. In dit recept zorgen de tomaten 
voor umami, die versterkt wordt door de zoete smaken van de abrikozen en paprika.Gemakkelijk Family

Eet binnen 5 dagen Calorie-focus

* b

% L

TOMAAT-PAPRIKASOEP MET PARELCOUSCOUS 
Met gedroogde abrikozen, soepstengels en verse dragon

VeggieVTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Tomaat (st) f 2 4 6 8 10 12
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gedroogde abrikozen 
(g) 25 50 75 100 125 150

Verse dragon (g) 
23) f

1 2 3 4 5 6

Parelcouscous (g) 1) 30 60 85 120 150 170
Witte ciabatta (st)  
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Zure room (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 2 3 3 4
Groentebouillonblokje 
(st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2807 / 671 535 / 128 
Vet totaal (g) 25 5
 Waarvan verzadigd (g) 8,9 1,7
Koolhydraten (g) 82 16
 Waarvan suikers (g) 29,4 5,6
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 23 4
Zout (g) 3,9 0,7

ALLERGENEN

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

ttTIP: Dragon heeft een vrij sterke smaak, 
dus proef goed. 

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, pan met deksel, bakplaat met bakpapier en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de tomaat-paprikasoep met parelcouscous.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden 

en kook 300 ml water per persoon voor de 
soep. Snipper de ui en pers de knoflook of 
snijd fijn. Snijd de tomaat, de rode paprika 
en de gedroogde abrikozen in stukken. Ris 
de blaadjes van de takjes dragon en snijd de 
blaadjes fijn.

SOEP MAKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

soeppan met deksel en bak de ui, de tomaat, 
de paprika, de abrikozen en de helft van 
de knoflook al roerend 2 minuten op 
middelmatig vuur. Voeg per persoon 200 ml 
van het kokende water toe en verkruimel 
1/2 bouillonblokje per persoon boven de pan. 
Kook de soep, afgedekt, 15 minuten.

 PARELCOUSCOUS KOKEN
 Zorg ondertussen dat de parelcouscous 
net onder water staat in een pan met 
deksel, breng aan de kook en en kook de 
parelcouscous, afgedekt, 12 – 14 minuten t. 
Roer af en toe door, zodat de parelcouscous 
niet aan de pan blijft plakken. Giet daarna af, 
roer de korrels los met een vork en laat zonder 
deksel uitstomen. 

SOEPSTENGELS BAKKEN
 Snijd ondertussen de witte ciabatta 
open en snijd elke helft in drie repen. Leg 
de repen op een bakplaat met bakpapier en 
besprenkel met de overige olijfolie. Bestrooi 
met de overige knoflook, peper en zout. Bak 
in 6 – 8 minuten krokant in de oven.

QTIP: Heb je weinig tijd? Bak de ciabatta 
dan in zijn geheel af zonder olie of knoflook. 
Fruit in plaats daarvan alle knoflook mee bij 
stap 2 voor een extra smaakvolle soep.

PUREREN EN MENGEN
 Haal ondertussen de soeppan van het 
vuur. Voeg de helft van de zure room toe en 
pureer de soep met een staafmixer. Breng op 
smaak met peper en zout en voeg eventueel 
het overige kokende water toe als je de 
soep wilt verdunnen. Roer vervolgens de 
parelcouscous door de soep.

tTIP: Weeg de parelcouscous even af. Het 
zou kunnen dat je meer parelcouscous hebt 
gekregen dan nodig is voor deze soep.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de kommen en 
garneer met de grana padano, de overige 
zure room en de dragontt. Serveer met 
de soepstengels.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan de helft van de grana padano en de helft 
van de zure room.



Walnoten 

Verse geitenkaas fPortobello f

Verse rozemarijn fFranceline-aardappelen

Courgette fRode ui

De portobello is een uitvergrote versie van de champignon en door de forse afmeting is hij 
perfect om te vullen. Dat doe je vandaag met de klassieke combinatie van geitenkaas, walnoten 
en honing. Even in de oven en je hebt een prachtig plaatje.Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen Calorie-focus

* g

% L

PORTOBELLO MET GEITENKAAS UIT DE OVEN 
Met gebakken aardappeltjes en courgette

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
Franceline-aardappelen 
(g) 300    600    900    1200    1500    1800    

Verse rozemarijn 
(g) 23) f

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

Rode ui (st) ½ 1    1½ 2    2½ 3    
Courgette (st) f ½ 1    1½ 2    2½ 3    
Portobello (st) f 1    2    3    4    5    6    
Verse geitenkaas 
(g) 7) f

40    75    100    125    150    175    

Walnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 15    30    45    60    75    90    

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    11/2   2    21/2 3    31/2
Honing (tl) ½ 1    1½ 2    2½ 3    
Extra vierge olijfolie naar smaak
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2862 / 684 412 / 99 
Vet totaal (g) 32 5
 Waarvan verzadigd (g) 8,3 1,2
Koolhydraten (g) 74 11
 Waarvan suikers (g) 17,7 2,6
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 21 3
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, hapjespan met deksel en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de portobello met geitenkaas uit de oven.

AARDAPPELEN VOORKOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

kook ruim water in een pan met deksel voor 
de aardappelen. Was de aardappelen grondig 
en snijd ze in lange smalle parten. Kook de 
aardappelen 4 – 6 minuten. Giet af en laat 
uitstomen zonder deksel. Dep de aardappelen 
vervolgens droog met een schone theedoek of 
met keukenpapier.

SNIJDEN
Ris ondertussen de naaldjes van de takjes 

rozemarijn en snijd fijn. Snijd de rode ui in 
ringen en snijd de courgette in dunne plakken. 

 AARDAPPELEN BAKKEN
 Verhit de helft van de olijfolie in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
met de helft van de rozemarijn, peper en 
zout, gedurende 20 – 25 minuten afgedekt op 
middelhoog vuur. Haal de laatste 5 minuten 
het deksel van de pan.

BEREIDEN EN ROOSTEREN
 Leg ondertussen de courgette en rode 
ui op een bakplaat met bakpapier. Leg 
de portobello er met de open kant naar 
boven tussen en vul de portobello met de 
geitenkaas. Besprenkel alle groenten met 
de overige olijfolie en bestrooi met de overige 
rozemarijn. Breng op smaak met peper en 
zout. Verdeel de honing over de portobello 
met geitenkaas. Bak 18 – 20  minuten in 
de oven. 

WALNOTEN MEEBAKKEN
 Hak ondertussen de walnoten grof. Strooi 
de walnoten na 15 minuten over de bakplaat 
met groenten.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen en 
portobello met ovengroenten over de 
borden. Besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 200 g aardappelen en 25 g geitenkaas per 
persoon.



Kikkererwten

Spinazie fRode puntpaprika f

Rode uiBataat

AppelKnoflookteen

Labne fGezouten amandelen

CitroenVerse koriander f

Ras el hanout

Vandaag staat er een lekker vullend groentegerecht op het menu. Kikkererwten zijn 
peulvruchten die boordevol eiwitten zitten en daardoor ook een favoriet en voedzaam 
ingrediënt zijn in vegetarische gerechten als deze. Je bakt ze in dit recept met ras el hanout, een 
Marokkaans kruidenmengsel dat zorgt voor een warme, zoete smaak. 

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen Calorie-focus

* g

% L

Warme salade met bataat en kikkererwten 
Met spinazie, gezouten amandelen en frisse labne

VeggieVTotaal: 35-40 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
Bataat (g) 150 300 450 600 750 900
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Appel (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Rode puntpaprika 
(st) f

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

Spinazie (g) f 100 200 300 400 500 600
Kikkererwten (blik)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ras el hanout (tl) 2 4 6 8 10 12
Verse koriander 
(g) 23) f

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

Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Gezouten amandelen 
(g) 5) 8) 25) 10 20 30 40 50 60

Labne (g) 7) 19) 22) f 50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2711 / 648 451 / 108
Vet totaal (g) 33 5
 Waarvan verzadigd (g) 6,6 1,1
Koolhydraten (g) 62 10
 Waarvan suikers (g) 21,2 3,5
Vezels (g) 16 3
Eiwit (g) 18 3
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Zeef, bakplaat met bakpapier en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de warme salade met bataat en kikkererwten.

BATAAT BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Weeg de bataat af en schil of was hem 
grondig. Snijd de bataat in plakken van 
ongeveer 1 cm dik en leg de plakken op een 
bakplaat met bakpapier.  Besprenkel de 
bataat met 1/2  el olijfolie per persoon en breng 
op smaak met peper en zout. Bak de bataat in
20 – 30 minuten in de oven gaar.

SNIJDEN
Snipper ondertussen de rode ui en 

pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder 
het klokhuis van de appel en snijd in kleine 
blokjes. Snijd de rode puntpaprika in dunne 
reepjes en scheur de spinazie klein. Spoel 
de kikkererwten af en laat ze uitlekken in 
een zeef.

 BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in een 
hapjespan op middelhoog vuur. Bak de ui, 
knoflook en ras el hanout 2 – 3 minuten. 
Voeg eventueel extra olie toe als de kruiden 
snel aanbakken. Voeg de appel en rode 
puntpaprika toe en bak 6 – 8 minuten mee. 
Breng op smaak met peper en zout.

BAKKEN EN SNIJDEN
 Voeg de kikkererwten toe aan de 
hapjespan en bak 4 – 6 minuten mee. Snijd 
ondertussen de koriander fijn.

SPINAZIE TOEVOEGEN
 Haal de hapjespan van het vuur en roer de 
spinazie erdoor. Breng opnieuw op smaak met 
peper en zout. Snijd de citroen in parten.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 100 g bataat per persoon en bak de ui en 
knoflook in 1/2 el olijfolie per persoon in plaats 
van 1 el.

SERVEREN
 Verdeel de bataat over de borden. Schep 
de kikkererwten en groenten erop en garneer 
met de amandelen en koriander. Serveer met 
de labne en de citroenparten.

RWEETJE: Wist je dat dit recept heel 
vezelrijk is? Het bevat meer dan 50% van de 
dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. Deze 
vezels zitten voornamelijk in de kikkererwten, 
maar ook in de bataat en rest van de groenten.



Geraspte pecorino f

Vrije-uitloopei fSpekblokjes f

Broccoli fRode peper f

CitroenOrzo

Een van de vele theorieën over hoe spaghetti carbonara aan zijn naam is gekomen, is dat de 
grote hoeveelheid zwarte peper die erover wordt gemalen deed denken aan kolengruis – daar 
zou 'carbone' vandaan komen, wat Italiaans is voor 'kolen'. Een andere is dat het simpelweg 
de pasta van de kolenmijnwerkers was. Het geheim van een goede carbonara: eenvoud. Deze 
variant maak je met orzo in plaats van spaghetti.

Veel handelingen

Eet binnen 3 dagen

+

§

Orzo alla carbonara 
Met pittige geroosterde broccoli

Totaal: 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
Rode peper (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Spekblokjes (g) f 40 80 120 160 200 240
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 2 4 4 6 6
Geraspte pecorino (g) 
7) f

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillon (ml) 125 250 375 500 625 750
Zonnebloemolie (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) 3548 / 848 620 / 148 
Vet totaal (g) 48 8
 Waarvan verzadigd (g) 16,3 2,8
Koolhydraten (g) 63 11
 Waarvan suikers (g) 4,7 0,8
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 36 6
Zout (g) 4,1 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose

tTIP: Je kunt de broccoli ook in de oven 
laten staan totdat hij donkerbruine plekjes 
begint te krijgen die net niet verbrand zijn. 
Dat maakt de broccoli extra smakelijk en 
knapperig. Controleer om de 5 minuten of de 
broccoli niet verbrandt.

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel, fijne rasp, 2x kom, koekenpan en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de orzo alla carbonara.

BROCCOLI ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Verwijder de zaadlijsten van de rode peper 
en snijd de rode peper fijn. Snijd de bloem 
van de broccoli in kleine roosjes en de steel in 
blokjes. Meng op een bakplaat met bakpapier 
de broccoli met de rode peper en de olijfolie. 
Breng op smaak met peper en zout. Bak 
12 – 18 minuten in de oven, of totdat de 
roosjes knapperig zijn t. Bereid ondertussen 
de bouillon.

ORZO KOKEN
Verhit ondertussen de zonnebloemolie 

in een wok of hapjespan met deksel. Voeg de 
orzo toe en roerbak 1 minuut op middelhoog 
vuur. Schenk de bouillon en 50 ml water 
per persoon over de orzo en kook de orzo, 
afgedekt, in 10 – 12 minuten op laag vuur 
droog. Schep regelmatig om. Voeg eventueel 
extra water toe als de orzo te droog wordt.

 SPEKJES BAKKEN
 Rasp ondertussen de schil van de citroen. 
Snijd de citroen vervolgens door de helft, 
pers de ene helft uit en snijd de andere in 
parten. Verhit een koekenpan, zonder olie, op 
middelhoog vuur en bak de spekblokjes in 
6 – 8 minuten knapperig. Voeg 1/2 tl citroensap 
per persoon toe, roer goed door en haal van 
het vuur.

SAUS MAKEN
 Splits ondertussen de helft van de eieren 
door het eiwit voorzichtig door de ruimte 
tussen je vingers te laten glippen, zodat je de 
dooier overhoudt. Klop de eidooiers in een 
kom met de rest van de (volledige) eieren 
los. Meet per persoon 3 el van het geklutste 
eimengsel af en meng in een andere kom 
met de geraspte pecorino en flink wat 
zwarte peper.

ORZO MENGEN
 Haal de wok of hapjespan van het vuur 
en meng snel de spekjes door de orzo. Voeg 
vervolgens onmiddellijk het ei-kaasmengsel 
toe en roer zorgvuldig en zo snel mogelijk door 
de orzo tt. Het is de bedoeling dat het ei 
niet stolt, maar een mooie, glanzende saus 
vormt die goed aan de orzo blijft kleven.

SERVEREN
 Verdeel de orzo alla carbonara en 
de geroosterde broccoli over de borden. 
Besprenkel en bestrooi de broccoli naar 
smaak met citroensap en -rasp. Serveer met 
de citroenparten.

ttTIP: Het is belangrijk dat de pan van 
het vuur is als je het eimengsel erdoor roert, 
anders stolt het ei. Zorg wel dat de orzo niet te 
veel afkoelt, anders blijft het ei rauw.



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

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Danablu f

Vrije-uitloopei fZuurdesembrood

Verse bladpeterselie fKnoflookteen

Peen & rodekool fPortobello f

BROODJE OMELET MET PITTIGE BLAUWE KAAS  
Met gebakken portobello en coleslaw



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 OMELET EN PORTOBELLO BAKKEN 
• Verhit de helft van de roomboter in een koekenpan op 

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

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

• Verkruimel de danablu boven de omelet.  

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

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

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

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

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

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

2 COLESLAW MENGEN
• Voeg de peen en rodekool toe aan de saladekom, meng 

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

bladpeterselie, peper en zout door.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse bladpeterselie (g) 23) f 21/2    5 71/2 10 121/2 15
Portobello (st) f 1 2 3 4 5 6
Peen & rodekool (g) 
23) f

100 200 300 400 500 600

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

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

Zelf toevoegen
Extra vierge olijfolie (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Wittewijnazijn (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mosterd (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Honing (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3740 / 894 739 / 177 
Vetten (g) 52 10
 Waarvan verzadigd (g) 19,4 3,8
Koolhydraten (g) 68 13
 Waarvan suikers (g) 5,6 1,1
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 34 7
Zout (g) 2,4 0,5

ALLERGENEN

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

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



Voor dit heerlijk romige gerecht met spinazie gebruik je casarecce, een pastasoort die 
oorspronkelijk uit Sicilië komt. De vorm van deze pasta houdt de saus goed vast, wat zorgt voor 
een smaakvolle combinatie bij elke hap. Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

- 

§

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Kookroom f

PaprikapoederItaliaans gekruid 
kipgehakt f

KnoflookteenUi

CasarecceRode cherrytomaten f

Spinazief

Casarecce met kipgehakt in romige saus 
Met spinazie en cherrytomaatjes



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 TOEVOEGEN 
• Scheur de spinazie, eventueel in delen, klein boven de pan 

en roerbak tot de blaadjes geslonken zijn.
• Breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN 
• Verdeel de casarecce over de borden en schep de 

saus erover.

1 VOORBEREIDEN
• Kook 500 ml water per persoon in een pan met deksel.
• Snipper de ui en pers de knoflook of snijd fijn. 
• Halveer de rode cherrytomaten.
• Kook de casarecce, afgedekt, in 10 - 12 minuten beetgaar. 

Giet af en laat zonder deksel uitstomen.

2 BAKKEN
• Verhit ondertussen de olijfolie in een wok of hapjespan 

met deksel.
• Rul het kipgehakt 5 minuten op middelhoog vuur.
• Voeg halverwege de ui en de knoflook toe. 
• Voeg de cherrytomaten, het paprikapoeder en de 

kookroom toe en verwarm het geheel 2 minuten. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 4 4
Rode cherrytomaten (g) f 125 250 375 500 625 750
Casarecce (g) 1) 90 180 270 360 450 540
Italiaans gekruid kipgehakt (g) f 100 200 300 400 500 600
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Kookroom (ml) 7) f 50 100 150 200 250 300
Spinazie (g) 23) f 100 200 300 400 500 600

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3102 / 742 588 / 141 
Vetten (g) 29 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,6 2,0
Koolhydraten (g) 78 15
 Waarvan suikers (g) 14,6 2,7
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 36 7
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel en wok of hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de casarecce met kipgehakt in romige saus.



40-45 min Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen
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§

* Gemakkelijk

Dé Franse keuken bestaat niet – elke regio kent zijn eigen gerechten en smaakcombinaties. Vandaag 
breng je verschillende regio's samen in dit gerecht vol rijke smaken. De saus is een klassieker met een 
twist: losjes geïnspireerd op de Provençaalse visstoof bouillabaisse, maar dan met garnalen in plaats 
van vis. De aardappelpuree is vol van smaak door de melk en roomboter die je toevoegt. Hoe fijner je 
de aardappelen stampt, hoe romiger het resultaat.

GARNALEN IN VERSE TOMATENSAUS 
MET ROMIGE AARDAPPELPUREE EN HARICOTS VERTS

Garnalen f

CitroenVerse bladpeterselie f

Haricots verts fKruimige aardappelen

Mini-romatomaten fSjalot
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PUREE MAKEN
 Dep ondertussen de garnalen droog 
met keukenpapier. Stamp de aardappelen en 
overige roomboter met een aardappelstamper 
tot een superfijne puree. Voeg een flinke 
scheut melk toe om het smeuïg te makent. 
Breng op smaak met peper, zout en een ½ tl 
citroensap per persoon. 

BAKKEN EN PUREREN
  Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan en bak de garnalen 3 – 4 minuten 
op middelhoog vuur. Breng op smaak met 
peper en zout. Haal de garnalen uit de pan 
en bewaar apart. Voeg de suiker toe aan de 
steelpan met de tomaten. Haal de pan van het 
vuur en pureer de tomaten met een staafmixer 
tot een gladde saus. Meng het bakvocht van de 
garnalen door de tomatensaus en breng op 
smaak met peper en zout. 

SERVEREN
 Schenk de tomatensaus in ondiepe 
borden en verdeel de aardappelpuree erover. 
Leg de garnalen erop en bestrooi met de 
peterselie. Serveer met de haricots verts.

tTIP:  Het is de bedoeling dat de puree glad 
en superromig wordt, voeg daarom meer melk 
dan normaal toe en blijf stampen totdat hij de 
gewenste consistentie heeft.

AARDAPPELEN KOKEN
Schil de aardappelen en snijd in grove 

stukken. Zorg dat de aardappelen net onder 
water staan in een pan met deksel, breng 
afgedekt aan de kook en kook de aardappelen 
in 15 – 17 minuten gaar. Giet af en laat zonder 
deksel uitstomen.

HARICOTS VERTS KOKEN
Verwijder ondertussen de steelaanzet 

van de haricots verts. Zorg dat de haricots 
verts net onder water staan in een pan met 
deksel, breng afgedekt aan de kook en kook in 
6 – 8 minuten beetgaar. Giet af en laat zonder 
deksel uitstomen. Meng met ½ el roomboter 
per persoon en breng op smaak met peper 
en zout.  

TOMATENSAUS MAKEN
 Snipper ondertussen de sjalot en snijd 
de mini-romatomaten in kwarten. Hak 
de verse bladpeterselie grof en pers de 
citroen uit. Verhit ½ el olijfolie per persoon 
in een steelpan met deksel en fruit de sjalot 
1 minuut op middelmatig vuur. Voeg de mini-
romatomaten en 50 ml water per persoon 
toe en verkruimel het bouillonblokje erboven. 
Breng aan de kook, zet het vuur laag en laat, 
afgedekt, 5 – 7 minuten zachtjes koken. 

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

250 500 750 1000 1250 1500

Haricots verts (g) f 150 300 450 600 750 900
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mini-romatomaten 
(g) f

75 150 225 300 375 450

Verse bladpeterselie
(g) 23) f

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

Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Garnalen (g) 2) f 120 240 360 480 600 720

Zelf toevoegen    
Roomboter (el) 2    4    6    8    10    12    
Olijfolie (el) 11/2 3    41/2 6 71/2 9    
Visbouillonblokje (st)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Melk flinke scheut
Suiker (tl)  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) 3339 / 798 464 / 111
Vetten (g) 46 6
 Waarvan verzadigd (g) 19,6 2,7
Koolhydraten (g) 64 9
 Waarvan suikers (g) 10,1 1,4
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 26 4
Zout (g) 2,9 0,4

ALLERGENEN

2) Schaaldieren
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, steelpan met deksel, aardapppelstamper, staafmixer en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de garnalen in verse tomatensaus.



45-50 min

Eet binnen 3 dagen

0

§

+ Veel handelingen

Niks lekkerder dan een stoofpotje in de winter! Het kalfsvlees dat je daar vandaag voor gebruikt is 
al voorgestoofd, zodat het niet uren meer op het vuur hoeft te staan voor een mals resultaat. Bij een 
stoof kunnen frieten natuurlijk niet ontbreken. De witlofsalade zorgt voor de nodige frisheid.

LUXE KALFSSTOOF MET WITLOFSALADE 
EEN WINTERS GERECHT MET CRANBERRYCHUTNEY EN PEER

Laurierblad

Verse tijm fKalfsstoof f

Peen fVasttkokende 
aardappelen

KnoflookteenUi

Mayonaise f

Peer

Witlof fVerse krulpeterselie f

Rozijnen

Citroen

Cranberrychutney f

Veldsla f
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STOVEN
 Breng de kalfsstoof aan de kook en laat 
15 minuten, afgedekt, zachtjes stoven. Het 
kalfsvlees zal een beetje uit elkaar vallen. 
Haal in de laatste 5 minuten het deksel van 
de pan en verhoog het vuur. Voeg eventueel 
extra water toe wanneer de stoof te snel droog 
wordt, of kook iets langer in wanneer hij te nat 
blijft. Haal de takjes tijm en het laurierblad 
weer uit de stoof.

SALADE MAKEN
  Snijd ondertussen de krulpeterselie grof. 
Snijd de witlof en de peer in fijne reepjes t. 
Pers de citroen uit. Meng per persoon 1/4 deel 
van de mayonaise, 1/4 el extra vierge olijfolie 
en 1/2 el citroensap per persoon met de witlof. 
Voeg de peer, de rozijnen en de helft van de 
krulpeterselie toe aan de witlofsalade. Breng 
op smaak met peper en zout.  

SERVEREN
 Verdeel de veldsla over de borden 
en schep de witlofsalade erop. Schep de 
kalfsstoof erbij, garneer met de rest van de 
krulpeterselie en serveer met de ovenfrietjes 
en overige mayonaise.

tTIP: Is de peer in jouw box hard? Rasp deze 
dan fijn, of schaaf in zeer dunne plakjes.

OVENFRIETJES MAKEN 
Verwarm de oven voor op 210 graden en 

bereid de bouillon. Schil de aardappelen of 
was ze grondig en snijd er frieten van 1/2 cm 
breed van. Meng ze op een bakplaat met 
bakpapier met 1 el olijfolie per persoon, 
peper en zout. Bak 35 – 40 minuten in het 
midden van de oven gaar en goudbruin. Schep 
halverwege om. 

SNIJDEN EN BAKKEN
Weeg ondertussen de peen af en snijd 

de peen in zeer kleine blokjes. Snipper de ui 
en pers de knoflook of snijd fijn. Verwarm 
1 el roomboter per persoon in een diepe 
hapjespan met deksel op middelhoog vuur. 
Fruit de knoflook en de ui 2 – 3 minuten. Voeg 
de peen toe en bak 6 – 8 minuten mee. 

 STOOF MAKEN
 Zet het vuur laag en voeg de kalfsstoof, 
de bouillon, de takjes tijm, het laurierblad, 
de cranberrychutney en de mosterd toe aan 
de hapjespan.

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

Peen (g) f 100 200 300 400 500 600
Ui (st) 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Kalfsstoof (g) 1) f 150 300 450 600 750 900
Verse tijm (g) 23) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Laurierblad (st) 1 1 2 2 3 3
Cranberrychutney (g) 
19) 22) f

20 40 60 80 100 120

Verse krulpeterselie (g) 
23) f

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

Witlof (st) f 1 2 3 4 5 6
Peer (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Mayonaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Rozijnen (g) 19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90
Veldsla (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

Zelf toevoegen
Runderbouillon (ml) 125 250 375 500 625 750

Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6

Roomboter (el) 1 2 3 4 5 6
Mosterd (tl) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie (el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3987 / 953 492 / 118 
Vetten (g) 50 6
 Waarvan verzadigd (g) 13,9 1,7
Koolhydraten (g) 80 10
 Waarvan suikers (g) 30,9 3,8
Vezels (g) 12 1
Eiwit (g) 40 5
Zout (g) 2,2 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel en bakplaat met bakpapier. 
Laten we beginnen met het koken van de luxe kalfsstoof met witlofsalade.



Roomkaas f

Verse bieslook fVerse dille f

Schelvisfilet zonder 
vel f

Drieling aardappelen

KnoflookteenKomkommer f

Rode cherrytomaten f

Komkommer eet je meestal in een verfrissende salade of ingelegd in suiker en azijn. Het wordt 
vaak geserveerd bij pittige gerechten, als frisse tegenhanger. Vandaag ga je voor een hele 
andere bereiding, namelijk roerbakken. Een lekkere variatie met een bekend ingrediënt - we zijn 
benieuwd wat je ervan vindt!

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

SCHELVIS MET ZELFGEMAAKTE KRUIDENROOMKAAS 
Met geroerbakte komkommer, drieling aardappelen en cherrytomaten

GlutenvrijgTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Drieling aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Schelvisfilet zonder vel 
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Komkommer (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4
Verse dille & bieslook 
(g) 23) f

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

Roomkaas (g) 7) f 20 40 60 80 100 120
Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Zelf toevoegen
Roomboter (el) ½ 1 1 1 1½ 1½
Extra vierge olijfolie (el) ½ 1 1 1 1½ 1½
Honing (tl) ½ 1 1 1 1½ 1½
Mosterd (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 1½
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2289 / 547 344 / 82 
Vet totaal (g) 21 3
 Waarvan verzadigd (g) 9,2 1,4
Koolhydraten (g) 57 9
 Waarvan suikers (g) 11,9 1,8
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel,  2x kom en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de schelvis met zelfgemaakte kruidenroomkaas.

AARDAPPELEN KOKEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de drieling aardappelen. Halveer 
de aardappelen en snijd eventueel 
grotere aardappelen in kwarten. Kook de 
aardappelen, afgedekt, in 10 – 12 minuten 
gaar. Giet af en laat zonder deksel uitstomen.

VIS EN KOMKOMMER SNIJDEN 
Dep ondertussen de schelvis droog en 

snijd in vieren. Halveer de komkommer in de 
lengte, verwijder de zaadlijsten met behulp 
van een theelepel en snijd de komkommer 
in boogjes. 

 KRUIDENROOMKAAS MAKEN
 Pers de knoflook of snijd fijn en snijd 
de dille en bieslook fijn. Meng in een kom de 
knoflook en het grootste deel van de kruiden 
door de roomkaas en breng op smaak met 
peper en zout. 

VIS EN KOMKOMMER BAKKEN
 Verhit de helft van de roomboter in een 
wok of hapjespan met deksel op middellaag 
vuur en bak de schelvis 1 – 2 minuten per 
kant. Haal de schelvis even uit de pan, 
voeg de komkommer toe en roerbak deze 
3 – 4 minuten. Voeg de kruidenroomkaas toe 
en voeg ook de vis weer toe en bak nog
1 – 2 minuten. Schep continu voorzichtig om.

TOMATEN BEREIDEN
 Halveer ondertussen de rode 
cherrytomaten. Meng in een kom de 
cherrytomaten met de extra vierge olijfolie, 
honing en mosterd. Breng op smaak met 
peper en zout.

SERVEREN
 Schep de overige roomboter door de 
warme aardappelen en breng op smaak met 
peper en zout. Verdeel de aardappelen, de 
tomaten, de vis en de komkommer over 
de borden. Bestrooi met de overige dille 
en bieslook.

TIP: Heb je verse kruiden over? Maak dan 
heerlijke kruidenboter: snijd de kruiden fijn en 
meng ze door roomboter. Breng op smaak met 
peper en zout. 



DESSE
RT

Appel Havermout

Slagroom f

Conference peren Geroosterde 
hazelnoten

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 30 – 35 min.7

* Gemakkelijk Niks lekkerder op een druilerige winteravond dan een 
hartverwarmende fruitcrumble! De kruimels op dit zoete 
dessert met peer en appel maak je van havermout en 
hazelnoten, dat maakt het lekker knapperig. 

APPEL-PERENCRUMBLE  
Met havermout en hazelnoten



LEKKER 
TOETJE

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

 

APPEL-PERENCRUMBLE 

BENODIGDHEDEN: 
Steelpan, 2x kom, kleine of medium ovenschaal  en garde 
of mixer.

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de peer 
en de appel en verwijder het klokhuis. Snijd beide in 

blokjes. Verhit een steelpan op middelhoog vuur en voeg 
de peer en appel en ½ tl lichtbruine suiker per persoon toe. 
Laat op middellaag vuur 5 minuten zachtjes stoven. Roer 
regelmatig door.

2  Snijd ondertussen de roomboter in blokjes. Hak de 
hazelnoten grof. Meng in een kom de havermout, de 

hazelnoten, de overige lichtbruine suiker, de bloem en een 
snuf zout. Voeg de roomboter toe en wrijf het mengsel met 
je vingers tot grove kruimels.

3 Verdeel de peer en appel over de bodem van een 
ovenschaaltje. Bestrooi met het havermengsel en bak 

15 - 20 minuten in de oven, of tot de crumble goudbruin is. 
Controleer tussendoor of de crumble niet te donker wordt. 

4 Voeg de slagroom en de kristalsuiker toe aan een kom 
en klop luchtig met een garde of mixer. Verdeel de 

crumble over de kommen en garneer met de slagroom. 

INGREDIËNTEN 2P 4P

Peer (st) 2 4
Appel (st) 1 2
Geroosterde hazelnoten 
(g) 8) 19) 22) 25)

30 60

Havermout (g) 1) 19) 22) 25) 50 100
Slagroom (ml) 7) f 100 200

Zelf toevoegen
Lichtbruine suiker (el) 2 4
Koude roomboter (el) 4 8
Bloem (el) 2 4
Kristalsuiker (el)  ½ 1
Zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 3502 / 837 878 / 210 
Vetten (g) 54 14
 Waarvan verzadigd (g) 28,5 7,1
Koolhydraten (g) 75 19
 Waarvan suikers (g) 45,6 11,4
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 9 2
Zout (g) 0,0 0,0

 
ALLERGENEN

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



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

ZUURDESEMBROODJE MET OMELET   
Met spekjes en verse bieslook

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Zuurdesembrood
(st) 1) 6) 11) 17) 21) 22) 27)

2 4

Verse bieslook (g) 23) f 21/2 5

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Spekblokjes (g) f 40 80

Melk 7) f scheutje

Zelf toevoegen

Roomboter (el) ½ 1

Peper & zout Naar smaak

fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2485 / 594 840 / 201 
Vetten (g) 24 8
 Waarvan verzadigd (g) 9,3 3,1
Koolhydraten (g) 63 21
 Waarvan suikers (g) 2,3 0,8
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 29 10
Zout (g) 2,3 0,8

ALLERGENEN

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

Kan sporen bevatten van: 17) Pinda's 21) Melk/lactose 22) Noten 
23) Selderij 27) Lupine 

1 Verwarm de oven voor op 210 graden. Bak het zuurdesembrood 6 – 8 minuten in 
de oven.

2 Snijd ondertussen de bieslook fijn. Kluts de eieren in een kom met een scheutje 
melk en de bieslook. Breng op smaak met peper en zout. 

3 Smelt de roomboter in een koekenpan en bak de spekblokjes in 2 minuten 
op middelhoog vuur rondom bruin. Schenk het eimengsel erbij en bak per 

2 personen 1 omelet.

4 Snijd het brood doormidden en beleg met de omelet. Drink met een glas melk.  

 ZUURDESEMBROODJE 
MET OMELET  
Met spekjes en verse bieslook  
 
 
HALFVOLLE KWARK 
MET FRUIT   
Met muesli en kokosrasp  
 
 
MEERGRANEN-
BESCHUIT MET 
AVOCADO 
Met geitenkaas  en tuinkers  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Banaan (st) 1 2

Mandarijn (st) 2 4 

Halfvolle kwark (g) 7) f 250 500

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

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 50 100 

fin de koelkast bewaren

 

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1552 / 371 554 / 133
Vetten (g) 14 5
 Waarvan verzadigd (g) 9,6 3,4
Koolhydraten (g) 39 14
 Waarvan suikers (g) 25,4 9,1
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 13 5
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

1) Gluten &) Melk/lactose 8) Noten 12) Sulfiet   

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

1 Snijd de banaan in plakken. Pel de 
mandarijn en verdeel in parten. 

2 Verdeel de halfvolle kwark over 
de kommen. 

3 Voeg de banaan en de mandarijn 
toe en garneer met de kokosrasp en 

de muesli.

HALFVOLLE KWARK MET FRUIT   
Met muesli en kokosrasp

MEERGRANENBESCHUIT MET AVOCADO 
Met geitenkaas en tuinkers

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

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

4 8

Avocado (st) 1 2

Oude geitenkaas, flakes (g) 3) 7) f 50 100
Tuinkers (el) 15) 23) 24) 2 4

Zelf toevoegen

Peper & zout naar smaak

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1674 / 400 1195 / 286 
Vetten (g) 29 21
 Waarvan verzadigd (g) 7,1 5,1
Koolhydraten (g) 20 14
 Waarvan suikers (g) 5,5 3,9
Vezels (g) 4 3
Eiwit (g) 14 10
Zout (g) 0,8 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam 13) Lupine 
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 23) Selderij 24) Mosterd

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

beschuiten met de avocado. 

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

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



Schelvis met spek en sperziebonen Zoete hutspot met rookworst Feta en knoflooktomaat uit de oven

Courgettesoep met 
bospaddenstoelenpesto

 Curry met kippendij en sperziebonen  Romige linguine met geitenkaas  Wokschotel met biefstukreepjes 
en paksoi

 Varkenshaas met orecchiette  Pompoen-geitenkaas-wellington

Parelcouscous met gebakken sjalot

HET MENU VAN VOLGENDE WEEK 
Week 52 - 22 t/m 26 december

Spaghetti met warmgerookte zalm 
en prei-roomsaus

Kruidige tofu met rijst en pindasaus Rundervink met aardappelen in spek

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 51 | 2018

KERST STAAT VOOR DE DEUR

Gebakken appel met rozijnen en stroopwafelkruimels

Crackers met ham

Lemon curd meringue

Volkoren ricottapannenkoekjes Bulgaarse yoghurt met druiven

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.

Ben jij er al klaar voor? Onze Kerstbox is tot en met 17 december 
te bestellen. Te laat? Ook op het weekmenu staat volgende week 
een bijzonder feestelijk vegetarisch Premium-gerecht: pompoen-

geitenkaas-wellington met cranberrysaus en pastinaakpuree.  

Fijne feestdagen alvast !
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