
DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 27 - 1 t/m 5 juli

ORIGINAL 3

ORIGINAL 5

 
VEGGIE

FAMILY

 
CALORIE-FOCUS

 
DISCOVERY

 
QUICK & EASY

Laat je verrassen door het menu dat wij 
voor je hebben samengesteld. Je kunt ook je 
menuvoorkeur aangeven, zodat je elke week 
de gerechten ontvangt die het beste bij jouw 

levensstijl passen.

HELLO VOORKEUREN

Salade met gerookte forel en aardappel Gekruide biefstukreepjes met paksoi-nasi

Spaghetti bolognese met kipgehakt

Fusilli met broccolisaus en geitenkaas

Aubergine uit de oven met rigatoni

Zoete bataat-wortelsoep met frisse yoghurt 

Parelgerst met gegrilde courgette 

Vispakketje van schelvis met zeekraal

Zomerse krieltjessalade met ei 



 ONTBIJTBOX

 FRUITBOX

 De keuze van
ANNOUKA
 De keuze van
ANNOUKA

“Bavette is een minder bekend, 
maar heel smaakvol stukje 

rundvlees. Ik vind het belangrijk om 
ook met onbekendere stukken vlees 

te koken. Niet alleen omdat het 
lekker is, maar ook omdat zo het

hele dier gebruikt wordt. De 
bereiding ervan is best spannend. 
Bak je de bavette namelijk te lang, 

dan wordt hij snel te droog.”

Runderbavette met krieltjes

uit ons RECEPTEN-team
Week 27 - 1 t/m 5 juliWeek 27 - 1 t/m 5 juli

Supersnel en gezond banaan-aardbei-ijs

Amerikaanse pancakes met rozijnen

Zomerse havermout met groene appel

Halfvolle zuivelmix met perzik



 Lavila Blanc is een frisfruitige wijn uit 
Zuidwest-Frankrijk en past perfect bij de 

knapperige roerbakgroenten. En natuurlijk 
bij de victoriabaars!

LAVILA BLANC

Kokosmelk

SojasausCitroengras

Prei fBloemkool f

CurrykruidenZilvervliesrijst

Victoriabaars  
zonder vel f

De victoriabaars in dit gerecht geeft je extra smaak en romigheid door kokosmelk toe te voegen. 
Kokosmelk wordt gemaakt door het witte vruchtvlees van de kokosnoot met water te mengen 
en vervolgens uit te knijpen.Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen Quick & Easy

Lactosevrij
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VICTORIABAARSFILET MET ROERBAKGROENTEN 
Met zilvervliesrijst

OriginalGTotaal: 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.  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 26 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bloemkool (g) f 125 250 375 500 625 750
Prei (st) f ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2
Zilvervliesrijst (g) 85 170 250 335 420 500
Currykruiden (tl) 1 2 3 4 5 6
Citroengras (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Sojasaus (ml) 1) 6) 5 10 15 20 25 30
Kokosmelk (ml) 50 100 150 200 250 300
Victoriabaarsfilet 
zonder vel (100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Zonnebloemolie* (el) 1 2 2 3 3 4
Bruine suiker* (tl) 1 2 3 4 5 6
Witte wijnazijn* (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2778 / 664 481 / 115
Vet totaal (g) 25 4
 Waarvan verzadigd (g) 9,2 1,6
Koolhydraten (g) 74 13
 Waarvan suikers (g) 7,2 1,2
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 0,5 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 6) Soja

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de victoriabaarsfilet met roerbakgroenten.

GROENTEN SNIJDEN
Kook 250 ml water per persoon in een pan 

met deksel voor de rijst. Snijd de bloem van 
de bloemkool in kleine roosjes en de steel in 
blokjes. Snijd de prei in dunne ringen.

RIJST KOKEN
Kook de rijst, afgedekt, 12 – 15 minuten in 

de pan met deksel. Giet daarna als het nodig is 
af en laat zonder deksel uitstomen.

 BLOEMKOOL BAKKEN
 Verhit ondertussen de helft van de 
zonnebloemolie in een wok of hapjespan met 
deksel en bak de bloemkool 1 minuut op 
middelhoog vuur. Voeg de currykruiden en 
het citroengras toe en roerbak 30 seconden 
(zie tips). 

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de bruine suiker, de witte wijnazijn, 
de sojasaus en het grootste deel van de 
kokosmelk toe. Breng op smaak met peper en 
zout en laat, afgedekt, 15 minuten koken op 
laag vuur. Voeg halverwege de prei toe. 

tTIP
Houd je van pittig? Voeg tijdens het bakken 
van de bloemkool dan wat gedroogde 
chilivlokken toe.

VIS BAKKEN
 Dep ondertussen de victoriabaarsfilet 
droog met keukenpapier. Verhit de overige 
zonnebloemolie in een koekenpan en bak de 
vis 2 – 3 minuten per kant. Besprenkel in de 
laatste minuut met de overige kokosmelk 
en breng verder op smaak met peper. 
Voeg de rijst toe aan de wok of hapjespan 
met groenten en roerbak nog 1 minuut op 
hoog vuur. 

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

tTIP
Eten er jonge kinderen mee die niet van scherp 
eten houden? Wees dan voorzichtig met de 
currykruiden. Voeg deze aan het einde naar 
smaak toe. 



De krachtige smaken in dit gerecht sluiten 
mooi aan bij de kruidige smaken in deze rode 

blend van merlot, grenache en carignan.

MASAN ROUGE

Labne f

Komkommer fTijm

Koolrabi fNicola aardappelen

Kipgyros fPruimtomaat

Haal het vakantiegevoel in huis met deze friskruidige gyrosschotel met komkommer, labne 
en koolrabi. Eet deze maaltijd op in de zon en je waant je voor even in Griekenland! Wist je 
trouwens dat koolrabi helemaal geen kool is, maar een knol?Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen
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kipGyros met gebakken aardappeltjes 
Met koolrabi en labne 

OriginalGTotaal: 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.  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 26 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Koolrabi (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Pruimtomaat (st) 1 2 3 4 5 6
Kipgyros (g) f 120 240 360 480 600 720
Tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Komkommer (st) f 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Labne (g) 7) 19) 22) f 30 60 90 120 150 180
Olijfolie* (el)  1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2720 / 650 335 / 80
Vet totaal (g) 28 3
 Waarvan verzadigd (g) 6,9 0,9
Koolhydraten (g) 61 8
 Waarvan suikers (g) 7,3 0,9
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 33 4
Zout (g) 0,6 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel en koekenpan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kipgyros met gebakken aardappeltjes.

AARDAPPELEN BAKKEN
Schil of was de aardappelen (nicola) 

grondig en snijd in parten. Verhit de helft van 
de olijfolie in een hapjespan met deksel en bak 
de aardappelen, afgedekt, 25 – 30 minuten 
op middelhoog vuur. Schep tussendoor om en 
breng op smaak met peper en zout. Haal na 
20 minuten de deksel van de hapjespan.

GROENTEN SNIJDEN
Schil ondertussen de koolrabi, snijd in 

plakken en dan in blokjes van 1 cm. Snijd de 
pruimtomaat in kleine blokjes.

 KOOLRABI BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan met deksel en bak de koolrabi 
6 minuten op middelhoog vuur. Voeg 3 el 
water per persoon toe en bak, afgedekt, nog 
14 – 18 minuten. Breng op smaak met peper 
en  zout.

KIPGYROS BAKKEN
 Voeg na 8 minuten de kipgyros en 
tijm toe aan de koekenpan en bak, zonder 
deksel, mee. 

TOMAAT TOEVOEGEN
 Voeg de tomaat toe aan de koekenpan 
en bak de laatste 3 – 4 minuten mee. Breng 
op smaak met peper en zout. Snijd de 
komkommer in plakjes.

tTIP
Labne is lekker als gezonde vervanger voor 
mayonaise. Het smaakt goed bij de kipgyros 
én de gebakken aardappeltjes!

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen en de kipgyros 
met groenten over de borden en serveer met 
de labne en de komkommer.

tTIP
Is de labne iets te kruidig voor kleine kinderen? 
Meng er dan wat volle yoghurt door. Zo wordt 
de smaak zachter.



L'Auréole Rouge is gemaakt van 100% merlot 
en heeft daardoor een ronde, iets romige 

smaak. Helemaal op zijn plek bij  
deze romige lasagne.

L'AURÉOLE ROUGE

Geraspte  
grana padano f

Kookroom fSpinazie f

UiCourgette

Verse oregano fKnoflook

Lasagnebladen f

Voor dit gerecht maak je zelf bechamelsaus. Dit doe je door eerst een roux te maken, een 
gebakken mengsel van vet en bloem dat de basis vormt van verschillende traditionele sauzen 
uit de Franse keuken. Daarna breng je deze klassieke saus verder op smaak.Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen
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Romige groentelasagne met spinazie  
Met courgette en grana padano

OriginalDTotaal: 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.  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 26 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Verse oregano 
(takjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Spinazie (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Kookroom (pakje) 7) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2
Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

40 75 100 125 150 175

Lasagnebladen 
(st) 1) 3) f

2 4 6 8 10 12

Groentebouillon* (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Olijfolie* (el) 1 11/2 2 21/2 3 31/2
Roomboter* (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Bloem* (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3464 / 828 491 / 117
Vet totaal (g) 49 7
 Waarvan verzadigd (g) 26,4 3,7
Koolhydraten (g) 62 9
 Waarvan suikers (g) 11,2 1,6
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 31 4
Zout (g) 2,9 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, wok of hapjespan, garde en ovenschaal.
Laten we beginnen met het koken van de romige groentelasagne met spinazie.

COURGETTE SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden 

en bereid de bouillon. Snijd de courgette in 
plakken van maximaal een 1/2 cm dik. 

COURGETTE BAKKEN
Verdeel de courgette over een bakplaat 

met bakpapier en besprenkel met het grootste 
deel van de olijfolie. Breng op smaak met 
peper en zout. Bak de courgette 10 minuten 
in de oven. Laat de oven daarna aanstaan. 
Snipper ondertussen de ui fijn en snijd of pers 
de knoflook fijn. Ris de oreganoblaadjes van 
de takjes en snijd ze fijn.

 ROUX MAKEN
 Verhit de roomboter in een wok of 
hapjespan en fruit de ui en knoflook 
2 minuten op middellaag vuur. Voeg de bloem 
toe en bak al roerende 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, 
roer de saus glad, breng aan de kook en 
laat nog 1 minuut koken. Breng op smaak 
met peper. 

SAUS AFMAKEN
 Voeg de oregano en spinazie toe aan 
de saus en laat al roerende slinken. Voeg 
als laatste de kookroom, ⅓ deel van de 
grana padano en peper en zout toe. Vet de 
ovenschaal in met de overige roomboter 
of olijfolie.  

LASAGNE MAKEN
 Schenk een laagje saus in de ovenschaal. 
Bedek met lasagnebladen en druk deze goed 
aan. Leg daarna een paar plakken courgette 
op de lasagnebladen en bedek deze weer 
met een laagje saus. Herhaal dit tot alle 
ingrediënten op zijn, maar houd wat saus over 
voor de bovenkant. Let op! Je hoeft niet veel 
saus per laag te gebruiken omdat je met verse 
bladen werkt. 

BAKKEN EN SERVEREN
 Dek de lasagne af met een laagje saus en 
bestrooi met de overige grana padano. Bak 
de lasagne 20 minuten in de voorverwarmde 
oven. Verdeel de lasagne over de borden.

RWEETJE
Grana padano en parmigiano reggiano zijn 
beide Italiaanse koemelkkazen en lijken erg 
op elkaar. Grana padano is echter iets zachter 
van smaak.



Traditioneel drink je rosé uit de Provence bij 
een niçoise, maar omdat dit gerecht een twist 
krijgt, doen we dat ook met de wijn en kiezen 

we voor wit uit Portugal.

ESPIGA BRANCO

Volkoren couscous

Tonijn in olijfolieRode paprika

Rode uiVrije-uitloopei f

Sperziebonen fKnoflook

komkommer f

Dit is een salade niçoise met een twist, namelijk met volkoren couscous! Daarnaast zit dit 
gerecht boordevol groenten en gebruik je de olijfolie van de tonijn om je gerecht nog meer 
smaak te geven.Gemakkelijk Discovery

Eet binnen 5 dagen Lactosevrij

* D

% d

SALADE NIÇOISE MET VOLKOREN COUSCOUS 
Met verschillende groenten en tonijn

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232.  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 26 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Sperziebonen (g) f 100 200 300 400 500 600
Rode paprika (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Tonijn in olijfolie 
(blik) 4) 1 2 3 4 5 6

Volkoren couscous (g) 1) 60 120 180 240 300 360
Komkommer (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Groentebouillon* (ml) 125 250 375 500 625 750
Zwarte balsamicoazijn* 
(el) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2234 / 534 356 / 85
Vet totaal (g) 23 4
 Waarvan verzadigd (g) 5,0 0,8
Koolhydraten (g) 47 7
 Waarvan suikers (g) 10,0 1,6
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 2,0 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 4) Vis

BENODIGDHEDEN
Steelpan met deksel, wok of hapjespan met deksel en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de salade niçoise met volkoren couscous.

EI KOKEN
Bereid de bouillon. Zorg dat het ei net 

onder water staat in een steelpan met deksel, 
breng, afgedekt, aan de kook en kook in  
6 – 8 minuten hard. Laat daarna schrikken 
onder koud water.

GROENTEN SNIJDEN
Snijd ondertussen de rode ui in halve 

ringen. Snijd of pers de knoflook fijn. 
Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen 
en snijd de sperziebonen in 3 gelijke stukken. 
Snijd de paprika in smalle repen. Laat de 
tonijn uitlekken en bewaar de olijfolie.

 GROENTEN BAKKEN
 Verhit ½ el olijfolie van de tonijn per 
persoon in een wok of hapjespan met 
deksel en bak hierin de rode ui, knoflook 
en sperziebonen 1 minuut op middelhoog 
vuur. Voeg 2 el water per persoon toe en bak, 
afgedekt, 10 minuten op middelhoog vuur. 
Voeg halverwege de paprika toe.

KOMKOMMER EN EI SNIJDEN
 Meng ondertussen de couscous met de 
bouillon in een saladekom en laat, afgedekt, 
10 minuten wellen. Snijd of schaaf de 
komkommer in dunne plakken, pel het ei en 
snijd in kwarten.

SALADE MENGEN
 Meng de sperziebonen, de paprika, 
de komkommer, de tonijn en de zwarte 
balsamicoazijn door de gewelde couscous en 
breng op smaak met peper en zout.

RWEETJE
Wist je dat tonijn een heel hoog  
omega-3-vetzuren gehalte en een laag 
kwikgehalte heeft? Een lekkere en 
gezonde keuze! 

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden. 
Serveer met het ei en garneer naar smaak met 
de overige olijfolie van de tonijn.

tTIP
Je houdt wat couscous over. Gebruik in een 
salade voor de lunch. 



Tempranillo en gehaktballetjes gaan altijd 
goed samen. De andijviestamppot houdt 
het geheel licht, dus kiezen we voor een 

fruitige tempranillo.

SYNERA TINTO

Gesneden andijvie fZongedroogde  
tomaten f 

Italiaans gekruide 
rundergehaktballetjes f

Malta aardappelen

Rode uiBlokjes oude kaas f

Bij deze mediterrane andijviestamppot eet je Italiaanse gehaktballetjes, waar je blokjes 
oude kaas in verstopt die tijdens het bakken smelten en de balletjes extra smeuïg maken. 
De tomaatjes hebben flink wat zonuren gehad en daarmee geven ze de stamppot een 
zomers tintje.

Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij
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Zomerse andijviestamppot met gehaktballetjes 
Met zongedroogde tomaten en oude kaas

OriginalTotaal: 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.  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 26 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Malta aardappelen (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Italiaans gekruide 
rundergehaktballetjes 
(35 g) f

3 6 9 12 15 18

Blokjes oude kaas 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zongedroogde tomaten 
(g) f

35 60 90 120 150 180

Gesneden andijvie 
(g) 23) f

150 300 450 600 750 900

Roomboter* (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn* 
(el) 1 2 3 4 5 6

Melk* (scheutje) naar smaak
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3828 / 915 571 / 137
Vet totaal (g) 40 6
 Waarvan verzadigd (g) 21,3 3,2
Koolhydraten (g) 82 12
 Waarvan suikers (g) 19,8 3,0
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 50 7
Zout (g) 2,5 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan met deksel, wok of hapjespan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de zomerse andijviestamppot met gehaktballetjes.

AARDAPPELEN KOKEN
Kook 400 ml water per persoon in een pan 

met deksel voor de aardappelen. Schil of was 
de aardappelen (malta) grondig, snijd in grove 
stukken en kook, afgedekt, 15 minuten. Giet af, 
bewaar een beetje kookvocht en laat zonder 
deksel uitstomen. 

KAAS VERSTOPPEN
Druk ondertussen in elk gehaktballetje 

een paar van de blokjes oude kaas. Draai 
daarna weer dicht tot mooie gehaktballetjes. 
Let op! Gebruik niet alle kaas maar houd wat 
over voor door de stamppot. Snijd vervolgens 
de rode ui in halve ringen en snijd de 
zongedroogde tomaten klein. 

RODE UI BAKKEN 
 Verhit de helft van de roomboter 
in een koekenpan met deksel en bak de 
gehaktballetjes in 3 - 4 minuten rondom 
bruin op middelhoog vuur. Voeg de rode ui 
en de zwarte balsamicoazijn toe en roerbak 
1 minuut. Draai het vuur laag, dek de pan 
af en bak nog 10 minuten, of totdat de 
gehaktballetjes gaar zijn.

ANDIJVIE BAKKEN 
 Verhit ondertussen de overige roomboter 
in een wok of hapjespan en bak het grootste 
deel van de andijvie 5 minuten op middellaag 
vuur (zie tip).

tTIP
Geen liefhebber van rauwe andijvie? Bak dan 
alle andijvie bij stap 4.

OP SMAAK BRENGEN 
 Stamp de aardappelen met behulp van 
een aardappelstamper tot een grove puree. 
Voeg een scheutje melk of kookvocht toe om 
het smeuïg te maken. Roer de gebakken en 
overige rauwe andijvie, oude kaas en de 
zongedroogde tomaten door de stampot. 
Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN 
 Verdeel de andijviestamppot over de 
borden en garneer met de gebakken rode ui. 
Serveer met de gehaktballetjes en schenk er 
de vleesjus uit de pan over.

tTIP
Dit gerecht is calorie-rijk. Let je op jouw 
calorie-inname? Gebruik dan de helft van de 
oude kaas en zongedroogde tomaten.



Ramón Roqueta Blanco is een Catalaanse 
wijn gemaakt van de lokale macabeo met 

wat chardonnay. Het vetje van de chardonnay 
komt terug in de gruyère.

RAMÓN ROQUETA BLANCO

Rozemarijn

PijnboompittenOrzo

KnoflookSjalot

Mini-romatomatenCourgette

Geraspte gruyère f

Dit is een zachte en romige maaltijd met zoete tomaten, pittige gruyère en knapperige 
pijnboompitten. Je roostert de pijnboompitten samen met wat rozemarijn waardoor beide 
smaken er nog meer uitspringen. Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Discovery

* V

% D

Orzo met courgette, mini-romatomaten en gruyère  
Met pijnboompitten en rozemarijn

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.  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 26 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Courgette (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mini-romatomaten (g) 125 250 375 500 625 700
Orzo (g) 1) 17) 85 170 250 335 420 500
Pijnboompitten 
(g) 19) 22) 10 20 30 40 50 60

Rozemarijn (tl) 1    2    3    4    5    6    
Geraspte gruyère 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Groentebouillon* (ml) 175 350 525 700 875 1050
Roomboter* (el)  1/2 1    1    11/2 11/2 2    
Olijfolie* (el)  1/2 1    1    11/2 11/2 2    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2728 / 647 488 / 116
Vet totaal (g) 28 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,9 1,9
Koolhydraten (g) 74 13
 Waarvan suikers (g) 13,5 2,4
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 23 4
Zout (g) 2,3 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van:  17) Eieren 19) Pinda's 22) Noten

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met courgette, mini-romatomaten en gruyère.

GROENTEN SNIJDEN
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot 

en snijd of pers de knoflook fijn. Snijd de 
courgette in halve plakken en halveer 
de mini-romatomaten.

ORZO BEREIDEN
Verhit de roomboter in een pan met 

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

 ROOSTEREN
 Verhit ondertussen een koekenpan op 
hoog vuur en rooster de pijnboompitten 
met de helft van de rozemarijn, zonder 
olie, goudbruin. Let op! Pijnboompitten 
verbranden snel. Haal uit de pan en 
bewaar apart.

GROENTEN BAKKEN 
 Verhit de olijfolie in dezelfde koekenpan 
en bak de courgette, knoflook en overige 
rozemarijn 6 – 8 minuten op middelhoog vuur. 
Voeg halverwege de mini-romatomaten toe 
(zie tip).

tTIP
Heb je meer tijd? Rooster de tomaten dan met 
een beetje olie, peper en zout 15 minuten op 
200 graden in de oven. Verdeel de tomaten na 
serveren over de orzo.

OP SMAAK BRENGEN
 Meng de helft van de gruyère en de 
groenten door de orzo. Breng op smaak met 
peper en zout (zie tip!).

tTIP
Gruyère is een relatief pittige kaas. Is niet 
iedereen hier liefhebber van? Voeg de 
gruyère dan niet toe aan de orzo, maar laat 
de liefhebbers het gerecht er naar smaak 
mee garneren.

SERVEREN 
 Verdeel de orzo over de borden. Garneer 
met de rozemarijn-pijnboompitten en de 
overige gruyère.



Koriander is lastig te combineren met wijn, 
omdat de smaak snel overheerst. Varas Rosé 

heeft voldoende pit om de uitgesproken 
koriander de baas te zijn.

VARAS ROSÉ

Cranberry-pittenmix

LimoenVerse koriander f

Gele paprikaParelcouscous

SjalotTomaat

Ricotta f

Ricotta is een relatief magere, maar eiwitrijke kaas en is een goede aanvulling op een 
vegetarisch dieet. Samen met de frisse limoen en knapperige cranberry-pittenmix vormt het 
een heerlijke combinatie. Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen Quick & Easy

- V

% Q

Frisse parelcouscous met verse koriander 
Met ricotta en cranberry-pittenmix

OriginalTotaal: 20-25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Gele paprika (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6
Sjalot (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½
Verse koriander 
(takjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Limoen (st) ½ 1 1½ 2 2½  3
Cranberry-pittenmix 
(g) 19) 22) 30 60 90 120 150 180

Ricotta (g) 7) f 100 200 300 400 500 600
Groentebouillon* (ml) 175 350 525 700 875 1050
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3259 / 779 597 / 143
Vet totaal (g) 42 8
 Waarvan verzadigd (g) 10,4 1,9
Koolhydraten (g) 72 13
 Waarvan suikers (g) 11,3 2,1
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 2,3 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, saladekom, koekenpan en fijne rasp.
Laten we beginnen met het koken van de frisse parelcouscous met verse koriander.

PARELCOUSCOUS KOKEN
Bereid de bouillon in een pan met 

deksel voor de parelcouscous. Voeg de 
parelcouscous toe en kook, afgedekt, in 
12 minuten droog. Roer daarna de korrels los 
en schep over in een saladekom.

GROENTEN SNIJDEN
Snijd ondertussen de paprika en de 

tomaat in blokjes. Snipper de sjalot en snijd 
de verse koriander fijn. 

 PAPRIKA BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een koekenpan en 
bak de paprika 3 – 4 minuten op hoog vuur 
(zie tip).  

LIMOEN RASPEN
 Voeg de paprika, tomaat, sjalot en het 
grootste deel van de koriander toe aan de 
saladekom. Was de limoen grondig. Rasp de 
groene schil van de limoen en pers deze uit 
(zie tip).

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de cranberry-pittenmix, extra 
vierge olijfolie, ½ el limoensap per persoon, 
½ tl limoenrasp per persoon en de helft van 
de ricotta toe aan de saladekom. Meng het 
geheel goed door elkaar en breng op smaak 
met peper, zout en eventueel extra limoensap.

tTIP
Rol de limoen eerst stevig met je handpalm 
over het aanrecht voor je deze uitperst. Zo 
komt er meer sap uit.

SERVEREN
 Verdeel de parelcouscous over de 
borden. Verdeel de overige ricotta erover, 
garneer met de overige koriander, limoensap 
en peper naar smaak.

tTIP
Houd je niet van rauwe sjalot? Bak deze dan 
mee met de paprika voor een zachtere smaak. 



Bataat is zoet en vraagt daardoor om een 
wijn met een ronde smaak. Cabriz is zowel 

fris als rond en is ook lekker bij de aubergine 
en bieslook.

CABRIZ BRANCO

Rode paprika

Oude geitenkaasflakes 
f

Aubergine

Verse bieslook fBataat

De bataat heeft een lichgekleurde schil, maar is van binnen knaloranje.  De zachte, zoete puree 
combineert goed met de knapperige rode paprika en scherpe smaak van de bieslook. De oude 
geitenkaas laat je in de oven over de aubergine heen smelten.Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij

* V

§ g

BATAATPUREE MET GEGRATINEERDE AUBERGINE 
Met bieslook en gesmolten oude geitenkaas 

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (st) 1 2 3 4 5 6
Oude geitenkaasflakes 
(g) 7) f

50    100 150    200 250    300

Bataat (g) 200 400 600 800 1000 1200
Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

8 16 24 32 40 48

Rode paprika (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Extra vierge olijfolie* naar smaak 
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2025 / 484 419 / 100
Vet totaal (g) 22 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,6 2,2
Koolhydraten (g) 52 11
 Waarvan suikers (g) 18,7 3,9
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 16 3
Zout (g) 1,2 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de bataatpuree met gegratineerde aubergine.

AUBERGINE SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snijd de aubergine in de lengte in plakken 
van 1/2 cm en verdeel over een bakplaat 
met bakpapier. 

AUBERGINE BAKKEN
Besprenkel de aubergineplakken 

met de olijfolie. Bestrooi met de helft 
van de geitenkaas, peper en zout en bak 
15 – 20 minuten in de oven, of totdat ze 
zacht zijn.

 BATAAT KOKEN
 Schil ondertussen de bataat en snijd in 
grove stukken. Zorg dat de bataat net onder 
water staat in een pan met deksel, breng 
afgedekt aan de kook en kook de bataat in 
10 minuten gaar. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen. 

PAPRIKA SNIJDEN
 Snijd of knip ondertussen de bieslook 
fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
paprika en snijd de paprika in kleine blokjes.

PUREE MAKEN
 Stamp de bataat met een 
aardappelstamper tot een grove puree. 
Meng met de helft van de bieslook en de 
paprikablokjes. Breng op smaak met peper 
en zout. 

SERVEREN
 Verdeel de bataatpuree over de borden en 
serveer met de gegratineerde aubergine. 
Garneer met de overige bieslook en de overige 
geitenkaas. Besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.

tTIP
Let je niet op jouw calorie-inname? Voeg dan 
wat roomboter toe aan de bataatpuree voor 
extra smeuïgheid. 



Een volzachte wijn met een fruitige smaak en 
wat specerijen. Lekker bij de Japanse smaken 

en de aardse kastanjechampignons.

SYNERA TINTO

Sojasaus

UdonnoedelsGemarineerde 
kipfiletreepjes f

Rode peperVerse gember

Paksoi fKastanjechampignons 
f

Vandaag maak je een snelle, maar rijke soep met gemarineerde kipfiletreepjes, verse gember 
en pittige rode peper. Wil je het gerecht nog meer pit geven? Bak dan wat zaadjes van de rode 
peper mee.Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

* L

§ d

Japanse noedelsoep met kipfilet en kastanjechampignons 
Met paksoi, gember en rode peper

Quick & EasyQTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Rode peper (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Kastanjechampignons 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Paksoi (g) f 75 150 225 300 375 450
Gemarineerde 
kipfiletreepjes (g) f

120 240 360 480 600 720

Udonnoedels (g) 1) 100 200 300 400 500 600
Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Kippenbouillon (ml) 500 1000 1500 2000 2500 3000
Zonnebloemolie (el)* 1 2 2 3 3 4
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2038 / 487 241 / 58
Vet totaal (g) 20 2
 Waarvan verzadigd (g) 4,1 0,5
Koolhydraten (g) 43 5
 Waarvan suikers (g) 5,2 0,6
Vezels (g) 4 0
Eiwit (g) 32 3,8
Zout (g) 6,8 1,0

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja

BENODIGDHEDEN
Wok of soeppan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Japanse noedelsoep met kipfilet en kastanjechampignons.

BOUILLON BEREIDEN
Bereid de kippenbouillon.

GROENTEN SNIJDEN
Schil de gember, verwijder de zaadlijsten 

van de rode peper en snijd de gember 
en de rode peper fijn (zie tip). Snijd de 
kastanjechampignons in plakken. Verwijder 
de steelaanzet van de paksoi en snijd de 
paksoi grof. 

 BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in een 
wok of soeppan met deksel en fruit de 
gember en rode peper 2 minuten op laag 
vuur. Voeg de kipfiletreepjes toe en bak 
2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de  
kastanjechampignons en de paksoi toe en 
bak nog 2 minuten.

SOEP KOKEN
 Voeg de bouillon toe aan de wok of 
soeppan en laat 6 minuten, afgedekt, koken 
op middellaag vuur. Voeg na 4 minuten de 
udonnoedels toe.

OP SMAAK BRENGEN
 Breng de soep op smaak met de sojasaus, 
peper en zout.

tTIP
Ben je geen liefhebber van een sterke 
gembersmaak? Snijd de gember dan in 
plakken in plaats van fijn, voeg tegelijk met de 
rode peper toe en haal de gember vlak voor 
het opdienen uit de soep.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de soepkommen.

tTIP
Let jij op jouw zoutinname? Laat de sojasaus 
dan achterwege of bereid 500 ml bouillon met 
¾ bouillonblokje in plaats van een heel blokje.



Munt wordt veel gebruikt in de Midden-
Oosterse keuken. Als frisse smaakmaker in 

kruidige gerechten en natuurlijk om thee van 
te trekken. 

MUNT

Tomatenblokjes

Rundergehakt fKomijn

KnoflookPenne integrale

KaneelCourgette

Verse munt f

Verse geitenkaas f

Bij deze pasta maak je een door het Midden-Oosten geïnspireerde variant op traditionele 
Italiaanse bolognesesaus. In plaats van pancetta en wijn, combineer je geitenkaas, honing en 
munt met rundergehakt en tomaat.  De pastaschotel bak je af in de oven.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Pastaschotel met kruidig gehakt 
Met penne integrale, courgette, geitenkaas en munt

DiscoveryDTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Penne integrale (g) 1) 90 180 270 360 450 540
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Courgette (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Kaneel (tl) 1 2 3 4 5 6
Komijn (tl) 1½ 3 4½ 6 7½ 9
Rundergehakt (g) f 110 220 330 440 550 660
Tomatenblokjes (blik) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Verse geitenkaas 
(g) 7) f

50 100 150 200 250 300

Verse munt 
(blaadjes) 23) f

6 12 18 24 30 36

Olijfolie* (el) 1 2 3 3 4 4
Honing* (tl) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3820 / 913 498 / 119
Vet totaal (g) 40 5
 Waarvan verzadigd (g) 15,2 2,0
Koolhydraten (g) 80 10
 Waarvan suikers (g) 17,0 2,2
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 53 7
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan, schuimspaan en ovenschaal.
Laten we beginnen met het koken van de pastaschotel met kruidig gehakt.

PASTA KOKEN
Verwarm de oven voor op 180 graden en 

kook 500 ml water per persoon in een pan 
met deksel voor de penne. Kook de penne, 
afgedekt, 9 – 10 minuten. Giet daarna af en 
laat zonder deksel uitstomen.

COURGETTE SNIJDEN
Snijd of pers ondertussen de knoflook 

fijn. Snijd de courgette in plakken van 1 cm en 
vervolgens in blokjes.

 GEHAKT BAKKEN
 Verhit de helft van de olijfolie in een wok 
of hapjespan en fruit de knoflook 1 minuut op 
middelhoog vuur. Voeg de kaneel, de komijn 
en het rundergehakt toe en bak in 3 minuten 
los op middelhoog vuur. Breng op smaak met 
peper en zout. Haal met een schuimspaan uit 
de pan en bewaar apart.

COURGETTE BAKKEN
 Bak in dezelfde wok of hapjespan de 
courgetteblokjes in 4 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de tomatenblokjes en de honing 
toe en warm nog 2 minuten door. Voeg de 
penne en het gehakt toe aan de pan, roer 
goed door en breng op smaak met peper en 
zout (zie tip). 

PASTASCHOTEL BAKKEN
 Vet een ovenschaal in met de rest van de 
olijfolie en schep de pasta erin. Verkruimel 
de geitenkaas over de pasta en bak de 
ovenschotel 8 – 10 minuten in de oven. Snijd 
ondertussen de munt in reepjes.

tTIP
Door steeds kleine beetjes zout toe te voegen 
in plaats van aan het eind alles in één keer, 
krijgt elke afzonderlijke hap van je gerecht 
meer smaak.

SERVEREN
 Verdeel de pastaschotel over de borden. 
Garneer met de munt.

RWEETJE
In dit gerecht hebben we gekozen voor 
volkoren pasta. Hier zitten veel meer vezels 
in dan in de witte variant, wel zo gezond! 
Volkoren producten worden gemaakt van 
een hele (gemalen) graankorrel, terwijl witte 
producten van bloem worden gemaakt, dit 
alleen het middelste deel van de korrel bevat.



Aardbeien Verse basilicumblaadjes f

Family

Gemakkelijk

b

-
Verse basilicum, zwarte balsamicoazijn en aardbeien: drie 
ingrediënten die je perfect met elkaar kunt combineren 
en die elkaars smaken zelfs versterken. Dit nagerecht is 
eenvoudig te maken maar super lekker. Warme aardbeien 
met koud ijs is niet voor niets een klassieker.

GEMARINEERDE WARME AARDBEIEN 
Met verse basilicum en ijs
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  #HelloFresh 

www.hellofresh.nl 
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tTIP
In plaats van ijs zijn de aardbeien ook heerlijk met Turkse yoghurt.

INGREDIËNTEN 4P

Aardbeien 250 g
Verse basilicumblaadjes 23) f 10
Zwarte balsamicoazijn* 6 el
Vanillesuiker* 2 el
Yoghurtijs* 7) 4 bollen

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) selderij  

1 Verwijder de kroontjes van de aardbeien en snijd de vruchten in parten.

2Breng de zwarte balsamicoazijn met de vanillesuiker aan de kook in een 
steelpan. Kook 4 minuten op middellaag vuur, of totdat de siroop een beetje 

ingedikt is. Voeg de aardbeien toe en roer nog 1 minuut door.

3 Snijd of hak ondertussen de basilicumblaadjes fijn.

4 Verdeel de warme aardbeien met siroop over de borden. Serveer met het ijs en 
bestrooi met de basilicum.

BENODIGDHEDEN: 
Steelpan.



ONTBIJT 1- 1x

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
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1
2
3

GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

-EXTRA-

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.

WENTELTEEFJES  
Van suikerbrood met romige bananensmoothie

• Appel-peer-frambozensap  
• Mango-passiesap 
• Perssinaasappelen

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2

Halfvolle melk (ml) 7) 15) 20) f 300 600

Suikerbol (st) 1) 3) 7) 13) 20) 22) 25) 2 4

Banaan (st) 2 4

Volle yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 200 400

Roomboter* (el) 1 2

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom, koekenpan en blender of hoge kom met 
staafmixer

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2699 / 645 537 / 128
Vetten (g) 22 4
 Waarvan verzadigd (g) 12,4 2,5
Koolhydraten (g) 89 18
 Waarvan suikers (g) 57,8 11,5
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 19 4
Zout (g) 1,0 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 13) Lupine  

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20) Soja 22) Noten 
25) Sesam

1Kluts het ei met een vork in een kom. Voeg ⅓ van de melk toe. 
Snijd de suikerbollen horizontaal doormidden en wentel door 

het eimengsel.

2 Smelt de roomboter in een koekenpan en bak de suikerbollen 
2 – 3 minuten aan elke kant.

3 Maak ondertussen de smoothie. Pel de banaan. Meng de 
banaan, volle yoghurt en overige melk in een blender of hoge 

kom en pureer tot een gladde smoothie.

4 Leg op elk bord een wentelteefje en serveer met 
de bananensmoothie.

 WENTELTEEFJES  
Van suikerbrood met romige 
bananensmoothie  
 
 
VOLLE YOGHURT MET 
NECTARINE  
Met blauwe bessen en muesli 
 
 
SPELTWAFELS MET 
RICOTTA  
Met komkommer en gezouten 
amandelen 



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

SPELTWAFELS MET RICOTTA  
Met komkommer en gezouten amandelen

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Nectarine (st) 1 2

Volle yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 400 800

Blauwe bessen (g) f 60 125

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 60 120

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1460 / 349 479 / 114
Vetten (g) 19 6
 Waarvan verzadigd (g) 9,3 3,0
Koolhydraten (g) 35 11
 Waarvan suikers (g) 23,3 7,6
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 10 3
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten 12) Sulfiet  

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

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Komkommer (st) ¼ ½ 

Gezouten amandelen (g) 8) 19) 22) 50 100

Ricotta (g) 7) f 100 200

Speltwafels (st) 1) 20) 25) 4 8

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en staafmixer

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1368 / 327 677 / 162
Vetten (g) 18 9
 Waarvan verzadigd (g) 3,5 1,7
Koolhydraten (g) 25 12
 Waarvan suikers (g) 4,6 2,3
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 13 6
Zout (g) 0,2 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten 

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

1 Snijd de nectarine doormidden en 
draai beide helften in tegenovergestelde 

richting los van elkaar. Verwijder de pit en 
snijd de nectarine klein. 

2 Verdeel de yoghurt over de 
kommen. Verdeel de nectarine en 

blauwe bessen erover en garneer met 
de muesli.

VOLLE YOGHURT MET NECTARINE  
Met blauwe bessen en muesli

1 Snijd de komkommer in plakjes en hak 
de gezouten amandelen fijn. 

2 Verdeel de ricotta over de speltwafels. 

3 Beleg vervolgens met de plakjes 
komkommer en de amandelen. 

Bestrooi met peper en zout naar wens.


