
DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 34 - 19 t/m 23 augustus

ORIGINAL 3

ORIGINAL 5

 
VEGGIE

FAMILY

 
CALORIE-FOCUS

 
DISCOVERY

 
QUICK & EASY

Stel elke week zelf je menu samen in jouw 
online account of geef een menuvoorkeur 
aan, dan kiezen wij de gerechten die het 

beste bij jouw levensstijl passen.

HELLO VOORKEUREN

Platbroodpizza met aubergine, venkel en ricotta Ovenkrieltjes met kip en groene pesto 

Gewokte biefstuk met sesam-basmatirijst 

Couscous met halloumi en gepofte paprika

Tomaat-paprikasoep met parelcouscous en dragon 

Mexicaanse ovenschotel met cheddar 

Orzo met gekruide kipfilet en verse oregano

Salade met tonijn en Opperdoezer Ronde aardappel 

Groentelasagne met zelfgemaakte roomsaus 



Week van 19 t/m 23 augustus

 De keuze van
TARA
 De keuze van
TARA

 ONTBIJTBOX

 FRUITBOX

“Ik ben gek op zeevruchten. 
Van deze fettuccine met 

garnalen loopt het water me 
dan ook in de mond. De tomaat 

en citroen maken dit romige 
gerecht toch lekker fris. Ik kan 
niet wachten om aan dit recept 

te beginnen ... en vooral niet 
om het op te eten!”

Romige fettuccine met 
garnalen en rozemarijn 

Fruitige ijsblokjes 

Roerei en avocado met speltbaguette

Rijstwafels met hüttenkäse en kalkoenfilet

Bananensplit met yoghurt

Week van 19 t/m 23 augustus

uit ons 

designteam!uit ons 

designteam!



De komende tijd zetten wij de paprika 
in het zonnetje en inspireren we jou met 

verrassende paprikarecepten.

TIJD VOOR PAPRIKA 

Verse dille f

KnoflookteenZuurdesembroodje

Gele paprikaSjalot

IJsbergsla fPruimtomaat

Gerookte  
pepermakreel  f

Panzanella is een Italiaanse broodsalade die oorspronkelijk gemaakt werd met oude stukjes 
ciabatta, een populair gerecht in de arbeidersklasse. Wij maken er een rijkgevulde versie van 
met gerookte makreel, knapperige sla en frisse gele paprika.Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen Quick & Easy

* b

§ Q

Panzanella met gerookte makreel en dille 
Met gele paprika en pruimtomaat

OriginalGTotaal: 20-25 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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 33 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Gele paprika (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Pruimtomaat (st) 1    2    3    4    5    6    
IJsbergsla (krop) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Zuurdesembroodje (st) 
1) 6) 11) 17) 21) 22) 27) 1    2    3    4    5    6    

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse dille (takjes) 23) f 2    4    6    8    10    12    
Gerookte pepermakreel 
(80 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

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

Mosterd* (tl) 1    2    3    4    5    6    
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) 3494 / 835 682 / 163
Vet totaal (g) 45 9
 Waarvan verzadigd (g) 7,8 1,5
Koolhydraten (g) 75 15
 Waarvan suikers (g) 13,3 2,6
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 30 6
Zout (g) 1,8 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 6) Soja 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 21) Melk/lactose 22) Noten 
23) Selderij 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Saladekom en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de panzanella met gerookte makreel en dille.

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 190 graden. 

Snipper de sjalot. Snijd de paprika in blokjes 
en de tomaat in parten. Snijd of scheur de 
ijsbergsla klein. Meng de sjalot, paprika, 
tomaat en ijsbergsla in een saladekom 
(zie tip).

CROUTONS MAKEN
Snijd het zuurdesembroodje in blokjes 

van 2 cm. Leg de blokjes brood op een 
bakplaat met bakpapier en besprenkel met de 
olijfolie. Bak de blokjes 4 minuten in de oven. 
Pers of snijd ondertussen de knoflook fijn. 
Meng de knoflook met het brood en bak nog 
3 – 4 minuten.

 DRESSING MAKEN
 Snijd ondertussen de dille fijn. Maak een 
dressing van de extra vierge olijfolie, witte 
balsamicoazijn, mosterd, honing, het grootste 
deel van de dille en peper en zout naar smaak.

MAKREEL VERDELEN
 Verdeel de gerookte pepermakreel met 
een vork in kleine stukken.

PANZANELLA MENGEN
 Voeg de pepermakreel, croutons en de 
dressing toe aan de saladekom, breng verder 
op smaak met peper en zout en meng goed.

tTIP
In een panzanella wordt vaak rauwe ui 
verwerkt. Eet je dit gerecht met kinderen of 
houd je niet van rauwe ui? Meng de rauwe 
sjalot dan niet door de salade, maar serveer 
deze apart aan tafel.

SERVEREN
 Verdeel de salade over de borden, 
besprenkel naar smaak met meer extra vierge 
olijfolie en garneer met de overige dille.

RWEETJE
Wist je dat alle kleuren paprika eerst groen 
zijn? Later kleuren ze pas door naar geel, 
oranje en rood. Alle kleuren zijn heel gezond, 
de rode paprika bevat zelfs wel 3 keer zoveel 
vitamine C als een sinaasappel. 



Bij biefstuk drink je natuurlijk rood! 
Het liefst een rode wijn met een pittige 

karakter zoals deze Masan, gemaakt van 
Zuid-Franse druivenrassen.

MASAN ROUGE

Verse bladpeterselie f

KnoflookteenCitroen

Nicola aardappelenKogelbiefstuk f

KarwijzaadBospeen f

In dit gerecht maak je Italiaanse 'gremolata' bij de biefstuk. Gremolata is een mengsel van 
peterselie, citroen, knoflook, olijfolie en soms ook ansjovis. Belangrijk bij het maken van deze 
kruidenolie is dat je alles heel fijn snijdt, zodat de smaken goed met de olie mengen.Gemakkelijk Discovery

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij

* D

§ g

KOGELBIEFSTUK MET GEKARAMELISEERDE BOSPEEN 
Met gremolata en aardappelen

OriginalGTotaal: 35-40 min.8

DE PERFECTE BIEFSTUK

Een standaard advies voor het 
bakken van de perfecte biefstuk is 
er niet. Het heeft natuurlijk te maken 
met de dikte van de biefstuk, maar 
ook met ervaring en gevoel. Als 
richtlijn kun je op het vlees drukken: 
bij veel weerstand is de biefstuk 
doorbakken, bij weinig weerstand 
rosé. Blijf vooral oefenen voor dat 
perfecte stukje vlees! 



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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 33 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Kogelbiefstuk (100 g) f 1    2    3    4    5    6    
Nicola aardappelen (g) 250    500    750    1000 1250 1500
Bospeen (g) f 200    400    600    800 1000 1200
Karwijzaad (tl) 1    2    3    4    5    6    
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

2    4    6    8    10    12    

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3067 / 733 500 / 120
Vet totaal (g) 34 6
 Waarvan verzadigd (g) 8,3 1,4
Koolhydraten (g) 68 11
 Waarvan suikers (g) 17,6 2,9
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Kom, bakplaat met bakpapier, pan met deksel, kleine kom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kogelbiefstuk met gekarameliseerde bospeen.

PEEN VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden en 

haal de kogelbiefstuk uit de koelkast (zie tip). 
Snijd het loof van de peen en snijd de peen in 
de lengte doormidden. Meng de peen met het 
karwijzaad, honing en olijfolie in een kom en 
breng op smaak met peper en zout.

PEEN IN DE OVEN
Verdeel de peen over een bakplaat 

met bakpapier en laat in 20 – 25 minuten 
karameliseren in de oven. Schep halverwege 
om en voeg indien nodig wat extra olijfolie toe. 
De peen is klaar wanneer de puntjes donker 
beginnen te kleuren en de binnenkant zacht is.

 AARDAPPELEN KOKEN
Was of schil ondertussen de aardappelen 

(nicola) grondig en snijd in grove stukken. 
Zorg dat de aardappelen net onder water 
staan in een pan met deksel, breng afgedekt 
aan de kook en laat 12 – 15 minuten zachtjes 
koken. Giet daarna af en laat zonder deksel 
uitstomen. Breng op smaak met peper en zout.

GREMOLATA MAKEN
 Rasp ondertussen de gele schil van 
de citroen en pers de citroen uit. Snijd de 
knoflook en de peterselie zeer fijn. Meng het 
sap en rasp van de citroen, de knoflook en de 
peterselie met de extra vierge olijfolie in een 
kleine kom en breng op smaak met peper en 
zout (zie tip).

BIEFSTUK BAKKEN
 Wrijf de kogelbiefstuk in met peper en 
zout. Smelt de roomboter in een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak de biefstuk in 
2 minuten per kant rosé, of langer wanneer je 
een meer doorbakken biefstuk wilt. 

tTIP
Je kunt gremolata, het mengsel van peterselie, 
knoflook, citroen en olie, ook met boter 
maken. De olie kan 1 op 1 vervangen worden 
door roomboter. Zorg dat de boter op 
kamertemperatuur is en volg verder stap 4.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen, peen en 
kogelbiefstuk over de borden. Schenk de saus 
die is achtergebleven op de bakplaat over de 
peen. Schenk het bakvet van de biefstuk over 
de aardappelen en garneer de biefstuk met 
de gremolata. 

tTIP
Laat de biefstuk voor je hem gaat bakken eerst 
op kamertemperatuur komen. Hierdoor zal 
het vlees minder 'schrikken' (samentrekken) 
wanneer het in contact komt met de hete 
vloeistoffen in de pan. 



L'Auréole is de perfecte wijn bij deze variatie 
op pasta bolognese. Lekker vol van smaak, 

maar ook heerlijk soepel. Iets gekoeld 
helemaal top!

L'AURÉOLE ROUGE

Tomatenpuree

Gedroogde oreganoPompoenpitten

KnoflookteenUi

HAK Doperwten,  
linzen, mais mix

Rode cherrytomaten

Feta fRucola f

Penne integrale

De smaakmaker in dit recept is feta, een traditionele Griekse kaas die wordt gemaakt met 
schapenmelk. Daarnaast wordt in de Griekse keuken ook veel gebruik gemaakt van linzen, die 
we in deze pasta combineren met feta en een tomatensaus met een zuurtje. De linzen die je 
deze week ontvangt zijn gemixt met doperwten en mais.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* v

%

Penne met linzen-bolognesesaus en feta 
Met mais, erwten en pompoenpitten

OriginalGTotaal: 20-25 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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 33 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1 1 2 2 3
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Rode cherrytomaten (g) 125 250 375 500 625 750
HAK Doperwten, linzen, 
mais mix (zak)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Pompoenpitten (g) 
19) 22) 10 20 30 40 50 60

Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Tomatenpuree (blik)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Penne integrale (g) 1) 90 180 270 360 450 540
Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Olijfolie* (el) 1 1 2 2 3 3
Groentebouillonblokje* 
(st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Bruine suiker* (el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Zwarte balsamicoazijn* 
(el)  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3

Extra vierge olijfolie* (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3485 / 833 522 / 125
Vet totaal (g) 35 5
 Waarvan verzadigd (g) 12,2 1,8
Koolhydraten (g) 89 13
 Waarvan suikers (g) 16,7 2,5
Vezels (g) 15 2
Eiwit (g) 32 5
Zout (g) 2,0 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, vergiet, wok of hapjespan met deksel en kom.
Laten we beginnen met het koken van de penne met linzen-bolognesaus en feta.

GROENTEN SNIJDEN
Kook 500 ml water per persoon in een pan 

met deksel voor de penne integrale. Snipper 
de ui en pers of snijd de knoflook fijn. Halveer 
de cherrytomaten.

POMPOENPITTEN ROOSTEREN
Verhit een wok of hapjespan met deksel 

op hoog vuur en rooster de pompoenpitten, 
zonder olie, tot ze beginnen te poffen. Haal uit 
de pan en bewaar apart. 

SAUS MAKEN
 Verhit de olijfolie in dezelfde wok 
of hapjespan en fruit de ui en knoflook 
2 minuten op laag vuur. Voeg de oregano en 
tomatenpuree toe en bak nog 5 minuten mee. 
Voeg vervolgens 100 ml water per persoon 
toe, verkruimel ¼ bouillonblokje per persoon 
boven de pan en voeg de bruine suiker en de 
helft van de zwarte balsamicoazijn toe. Dek de 
pan af en laat 10 minuten zachtjes koken. Voeg 
halverwege de cherrytomaten toe. 

GROENTEN TOEVOEGEN
 Kook ondertussen de penne, afgedekt, 
10 – 12 minuten. Giet daarna af.  Voeg de mix 
van doperwten, linzen en mais toe aan de 
wok of hapjespan met saus, roer goed door en 
laat nog 1 minuut zachtjes koken.

PENNE MENGEN
 Meng ondertussen in een kom de 
extra vierge olijfolie en de overige zwarte 
balsamicoazijn tot een dressing. Breng op 
smaak met peper en zout en meng de rucola 
erdoor. Verkruimel de helft van de feta boven 
de wok of hapjespan pan en laat smelten. Voeg 
tenslotte de penne toe aan de saus en breng 
op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden, 
verkruimel er de overige feta over en bestrooi 
met de pompoenpitten. Serveer met 
de rucola.

tTIP
Peulvruchten passen in een gezond 
voedingspatroon Een voorbeeld hiervan zijn 
linzen, die langzame koolhydraten bevatten. 
Dit zorgt onder meer voor een verzadigd 
gevoel, waardoor je minder snel trek krijgt.



De druiven voor Lavila groeien niet ver van de 
koele Atlantische Oceaan en deze wijn heeft 
daardoor ook de frisheid die zo goed bij het 

zilte van mosselen past.

LAVILA BLANC

Gedroogde tijm

Spekblokjes fMosselen f

Prei fKrieltjes

KnoflookteenVenkel f

Dit gerecht bewijst dat zee en land soms prima samengaan: mosselen en spekjes vormen hier 
een uitstekende combinatie. De prei in dit recept is daarop een klassieke aanvulling, ook in 
het traditonele mosselgerecht moules marinière speelt prei een belangrijke rol. De mosselen 
van onze leverancier Neeltje Jans zijn echte Zeeuwse mosselen en dragen het keurmerk 
Zeker Zeeuws.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij

* L

§ g

Zeeuwse mosselen met spekjes en krieltjes 
Met venkel en prei

DiscoveryDTotaal: 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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 33 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Prei (g) f 100 200 300 400 500 600
Venkel (g) f 100 200 300 400 500 600
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Mosselen (g) 2) f 750 1500 2250 3000 3750 4500
Spekblokjes (g) f 25 50 75 100 125 150
Gedroogde tijm (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie* (el) 2 3 4 5 6 7
Groentebouillon* (ml) 150 200 250 300 350 400
Witte wijnazijn* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mosterd* (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter *(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) 2552 / 610 359 / 86
Vet totaal (g) 29 4
 Waarvan verzadigd (g) 7,5 1,1
Koolhydraten (g) 53 7
 Waarvan suikers (g) 8,0 1,1
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 3,6 0,5

ALLERGENEN

2) Schaaldieren

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel en grote soep- of mosselpan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Zeeuwse mosselen met spekjes en krieltjes.

KRIELTJES BEREIDEN
Was de krieltjes, halveer en snijd 

eventuele grotere krieltjes in kwarten. Verhit 
de helft van de olijfolie in een hapjespan met 
deksel en bak de krieltjes 25 – 30 minuten, 
afgedekt, op middelhoog vuur. Schep 
regelmatig om, haal na 20 minuten de deksel 
van de pan en bestrooi met peper en zout.

MOSSELEN WASSEN
Halveer ondertussen de prei in de lengte 

en snijd vervolgens in dunne ringen. Snijd de 
venkel in kwarten, verwijder de harde kern 
en snijd in smalle reepjes. Snijd het eventuele 
venkelloof fijn. Pers of snijd de knoflook fijn 
en bereid de bouillon. Spoel de mosselen goed 
af onder de koude kraan en gooi eventuele 
kapotte mosselen weg.

 SPEKBLOKJES BAKKEN
 Verhit een grote soep- of mosselpan 
met deksel, zonder olie, op middellaag vuur 
en bak de spekblokjes in 3 – 4 minuten 
knapperig. Haal de spekblokjes uit de pan en 
bewaar apart.

GROENTEN BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in dezelfde grote 
soep- of mosselpan met deksel en bak de prei 
en venkel 5 – 7 minuten op middellaag vuur, of 
totdat ze zacht zijn. Voeg de tijm en knoflook 
toe en bak nog 1 minuut.

tTIP
Bij stap 5 is het heel belangrijk dat je niet 
vergeet de deksel op de pan te doen, anders 
gaan de mosselen niet open. Bereid je dit 
gerecht voor meer dan 4 personen? Gebruik 
dan meerdere soeppannen of een speciale 
grote mosselpan. 

MOSSELEN STOMEN
 Voeg de mosselen toe aan de soep- of 
mosselpan en schep goed om. Doe er de 
witte wijnazijn en de bouillon bij en stoom de 
mosselen, afgedekt, 7 – 10 minuten op hoog 
vuur, of totdat ze open gaan (zie tip). Schep de 
mosselen halverwege om. Roer de mosterd 
en roomboter door de mosselen en breng 
op smaak met peper en zout (zie tip). Gooi de 
mosselen die niet open gaan weg.

SERVEREN
 Verdeel de mosselen met hun kookvocht 
en de groenten over diepe borden of kommen. 
Bestrooi met de knapperige spekjes, garneer 
met het venkelloof en serveer met de 
gebakken krieltjes.

tTIP
Let je op je calorie-inname? Gebruik dan geen 
roomboter en minder olijfolie in dit gerecht.



Tempranillo en gekruide, niet te zware 
vleesgerechten gaan altijd goed samen. De 
wijn is soepel met rood fruit, maar heeft ook 

wat kruidigheid in de smaak.

SYNERA TINTO

Gekruid kipgehakt f

PijnboompittenRozijnen

KnoflookteenRode ui

OrzoBroccoli f

Geraspte pecorino f

In deze orzo combineer je zoete smaken met hartige pecorino. Pecorino is vrij zout van smaak, 
omdat deze kaas tijdens de bereiding in zeewater gewassen wordt. Een klassieke Siciliaanse 
smaakcombinatie die gemakkelijk te bereiden is. Buon appetito!Supersimpel Quick & Easy

Eet binnen 3 dagen Family

- Q

§ b

Siciliaanse orzo met gekruid kipgehakt en rozijnen 
Met broccoli, pecorino en pijnboompitten

OriginalTotaal: 20-25 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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st) ½ 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Orzo (g) 1) 70 140 210 280 350 420
Rozijnen (g) 19) 22) 20 40 60 80 100 120
Pijnboompitten 
(g) 19) 22) 10 20 30 40 50 60

Gekruid kipgehakt (g) f 100 200 300 400 500 600
Geraspte pecorino 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Groentebouillon* (ml) 500    1000 1500 2000 2500 3000
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) 3222/ 770 532 / 127
Vet totaal (g) 31 5
 Waarvan verzadigd (g) 9,9 1,6
Koolhydraten (g) 73 12
 Waarvan suikers (g) 21,3 3,5
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 44 7
Zout (g) 2,9 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de Siciliaanse orzo met gekruid kipgehakt en rozijnen.

SMAAKMAKERS SNIJDEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel 

voor de broccoli en de orzo. Snipper de rode 
ui en pers of snijd de knoflook fijn.

BROCCOLI SNIJDEN
Snijd de bloem van de broccoli in roosjes 

en de steel in blokjes.

ORZO EN BROCCOLI KOKEN
 Kook de broccoli samen met de orzo, 
afgedekt, 8 minuten in de pan met deksel (zie 
tip). Voeg halverwege de rozijnen toe. Giet 
daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

KIPGEHAKT BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een wok 
of hapjespan en fruit de rode ui, knoflook en 
pijnboompitten 2 minuten op laag vuur. Voeg 
het kipgehakt toe en bak in 4 – 5 minuten los 
op middelhoog vuur.

ORZO MENGEN
 Voeg de broccoli, orzo en het grootste 
deel van de pecorino toe aan de wok of 
hapjespan, verhit 2 – 3 minuten op hoog vuur 
en breng op smaak met peper en zout.

tTIP
Je gebruikt niet alle orzo in dit gerecht, de 
overige orzo kun je in een soep meekoken, 
bijvoorbeeld als lunch in het weekend.

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

tTIP
Dit gerecht is calorierijk. Let je op je calorie-
inname? Gebruik dan 60 gram orzo per 
persoon of laat de pecorino achterwege. 



Een lekker vegetarisch gerecht met zoete, 
zure en pittige smaken en ook nog eens 

ei en spinazie. Niet gemakkelijk voor een 
wijn. Espiga is een alleskunner en past zich 

prima aan!

ESPIGA BRANCO

Currykruiden

Kokosmelk Bataat

UiBasmatirijst

Rode peperKnoflookteen

Yoghurt  f

Spinazie  fVrije-uitloopei f

Verse koriander f

Curry, wie is er niet gek op? Dit oosterse gerecht kent vele variëteiten. Vandaag maak je een 
geurige curry van zoete bataat, romige kokosmelk, zachte spinazie en yoghurt. Dit serveer je 
met een spiegeleitje en verse koriander.Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij
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SPINAZIE-BATAATCURRY MET SPIEGELEI EN YOGHURT 
Met geurige specerijen en verse koriander

FamilybTotaal: 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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 33 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Basmatirijst (g) 40 80 120 160 200 240
Ui (st)  1/2 1 1 2 2 3
Knoflookteen (st) 1 1 2 2 3 3
Rode peper (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Bataat (g) 100 200 300 400 500 600
Kokosmelk (ml) 75 150 200 250 325 400
Currykruiden (tl) 2 4 6 8 10 12
Verse koriander 
(takjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Spinazie (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Yoghurt (el) 7) 19) 22) f 2 4 6 8 10 12
Zonnebloemolie* (el) 1 1 2 2 3 3
Groentebouillonblokje* 
(st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2711 / 648 396 / 95
Vet totaal (g) 33 5
 Waarvan verzadigd (g) 17,5 2,6
Koolhydraten (g) 63 9
 Waarvan suikers (g) 11,5 1,7
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 21 3
Zout (g) 2,0 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de spinazie-bataatcurry met spiegelei en yoghurt.

RIJST KOKEN
Kook 250 ml water per persoon in een 

pan met deksel en kook de rijst, afgedekt, 
12 – 15 minuten. Giet daarna als het nodig is af 
en laat zonder deksel uitstomen.         

GROENTEN SNIJDEN
Snipper ondertussen de ui en pers of snijd 

de knoflook fijn. Verwijder de zaadlijsten van 
de rode peper en snijd de rode peper fijn. 
Schil de bataat en snijd in blokjes van 1 cm. 
Roer de kokosmelk goed door. 

 BATAAT BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in een wok of 
hapjespan met deksel op middellaag vuur en 
fruit de ui, knoflook en rode peper 2 minuten 
(zie tip). Voeg de bataat en currykruiden toe 
en bak 1 minuut mee.         

KORIANDER SNIJDEN
 Voeg vervolgens de kokosmelk en 
25 ml water per persoon toe en verkruimel 
¼ bouillonblokje per persoon boven de 
pan. Breng afgedekt aan de kook en laat 
10 minuten zachtjes koken. Snijd ondertussen 
de koriander fijn (zie tip).

SPIEGELEI BAKKEN
 Verhit, als de bataat bijna klaar is, 
de roomboter in een koekenpan en bak 
1 spiegelei per persoon. Bij meerdere eieren 
kan dat tegelijkertijd in één koekenpan. 
Bestrooi het ei met peper en zout. Scheur de 
spinazie klein, voeg toe aan de bataat en 
laat slinken.

tTIP
Er zitten meer takjes koriander bij dit gerecht 
dan je nodig hebt. Gebruik dus vooral meer 
koriander als je dat lekker vindt!

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de borden en verdeel 
de curry en het ei over de rijst. Garneer met de 
yoghurt en de koriander.

tTIP
Eten er kinderen mee die niet zo goed tegen 
pittig eten kunnen? Voeg de rode peper dan 
naar smaak toe.



Bij het pittige van de rucola, de tomaat en 
de kruidenkaas is een rosé met karakter de 

beste keuze. Deze Portugees is gemaakt van 
lokale druivenrassen en past perfect.

VARAS ROSÉ

Crème fraîche f

ZonnebloempittenVerse basilicum f

CourgetteColomba aardappelen

Rucola fRode cherrytomaten

Kruidenkaasblokjes f

Dit is een  stamppot met een twist. Licht pittig door de rucola en tegelijkertijd fris en romig door 
de crème fraîche en kruidenkaasblokjes. Om het gerecht een zomers tintje te geven, gebruiken 
we courgette, tomaten en verse basilicum.Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen
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Rucolastamppot met kruidenkaasblokjes 
Met courgette en tomaat 

OriginalTotaal: 25-30 min.6
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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
Colomba aardappelen 
(g) 300    600    900    1200 1500 1800

Courgette (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode cherrytomaten (g) 60    125    190    250    315    380    
Rucola (g) 23) f 40    80    120    160    200    240    
Verse basilicum 
(blaadjes) 23) f

3    6    9    12    15    18    

Zonnebloempitten 
(g) 19) 22) 10    20    30    40    50    60    

Crème fraîche 
(el) 7) 15) 20) f

1    2    3    4    5    6    

Kruidenkaasblokjes 
(g) 7) f

40    75    100    125    150    175    

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3188 / 762 521 / 125
Vet totaal (g) 43 7
 Waarvan verzadigd (g) 21,1 3,4
Koolhydraten (g) 68 11
 Waarvan suikers (g) 9,7 1,6
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 22 4
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de rucolastamppot met kruidenkaasblokjes.

AARDAPPELEN KOKEN
Schil of was de aardappelen (colomba) 

grondig en snijd in kwarten (zie tip). Zorg dat 
de aardappelen net onder water staan in een 
pan met deksel met een beetje zout. Breng 
afgedekt aan de kook en laat 12 – 15 minuten 
zachtjes koken. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.

GROENTEN SNIJDEN
Snijd ondertussen de courgette in de 

lengte in kwarten en snijd vervolgens in kleine 
blokjes. Halveer de cherrytomaten. Scheur de 
rucola en basilicum klein.

 PITTEN ROOSTEREN
 Verhit een koekenpan op hoog vuur en 
rooster de zonnebloempitten, zonder olie, 
tot ze beginnen te poffen. Haal uit de pan en 
bewaar apart.

GROENTEN BAKKEN
 Verhit dezelfde koekenpan met de 
olijfolie op middelhoog vuur en bak de 
courgette 6 minuten. Voeg halverwege de 
cherrytomaten toe.

OP SMAAK BRENGEN
 Stamp ondertussen de aardappelen 
tot een grove puree. Voeg de crème fraîche, 
roomboter en mosterd toe. Roer de courgette, 
tomaten, de helft van de kruidenkaasblokjes, 
de helft van de rucola en de helft van het 
basilicum door de stamppot en breng op 
smaak met peper en zout.

tTIP
Je krijgt een extra smaakvolle puree als 
je de aardappelen in de schil kookt en de 
schil meestampt.

SERVEREN
 Maak op elk bord een bedje van de 
overige rucola en verdeel de stamppot 
hierover. Verdeel de overige kaas en 
basilicum over de stamppot en garneer met 
de zonnebloempitten.

tTIP
Ben je geen mosterdliefhebber, laat dit dan 
achterwege of voeg 1 tl per persoon toe in 
plaats van ½ el per persoon.



 Een gerecht met zachte smaken maar ook 
het friszoete, aardse van de gele biet en het 

zuurtje van de geitenkaas. Cabriz is fris, zacht 
en rond en vormt een goede match.

CABRIZ BRANCO

Walnoten

Verse geitenkaas fAvocado

QuinoaGele biet f

Spinazie fSjalot

Gemalen komijnzaad

Geroosterde gele biet speelt in dit frisse quinoagerecht de hoofdrol, gecombineerd met romige 
geitenkaas en avocado. Omdat je de biet in dit recept in dunne halve plakjes snijdt, kun je de 
schil gerust laten zitten. Dat scheelt weer tijd! Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Glutenvrij
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QUINOA MET GEROOSTERDE GELE BIET 
Met verse geitenkaas, avocado en walnoten

DiscoveryDTotaal: 20-25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gele biet (st) f 1 2 3 4 5 6
Quinoa (g) 70 140 210 280 350 420
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Spinazie (g) 23) f 50 100 150 200 250 300
Avocado (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse geitenkaas 
(g) 7) f

50 100 150 200 250 300

Walnoten (g) 8) 19) 22) 10 20 30 40 50 60
Gemalen komijnzaad 
(tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Olijfolie* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Groentebouillon* (ml) 175 350 525    700 875 1050
Extra vierge olijfolie* (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Witte wijnazijn* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Honing* (tl) 1 2 3 4 5 6
Mosterd* (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3895 / 931 680 / 162
Vet totaal (g) 64 11
 Waarvan verzadigd (g) 14,5 2,5
Koolhydraten (g) 57 10
 Waarvan suikers (g) 11,7 2,0
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 25 4
Zout (g) 2,7 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de quinoa met geroosterde gele biet.

BIET IN DE OVEN
Verwarm de oven voor op 210 graden en 

bereid de bouillon. Was de gele biet grondig 
en snijd in dunne halve plakken van maximaal 
½ cm. Verdeel de biet over een bakplaat met 
bakpapier en besprenkel met de olijfolie. 
Breng op smaak met peper en zout en bak 
14 – 18 minuten in de oven.

QUINOA KOKEN
Verhit ondertussen de pan met deksel op 

middelhoog vuur en bak de quinoa, zonder 
olie, al roerend 1 minuut (zie tip). Voeg de 
bouillon toe en kook de quinoa, afgedekt, 
12 – 15 minuten op laag vuur. Giet daarna af en 
roer de quinoa los met een vork. Laat zonder 
deksel uitstomen. 

 GROENTEN SNIJDEN
 Snipper ondertussen de sjalot en 
scheur de spinazie klein. Snijd de avocado 
doormidden, verwijder de pit en snijd het 
vruchtvlees in blokjes (zie tip). Verkruimel de 
verse geitenkaas. Verhit een koekenpan op 
hoog vuur en rooster de walnoten, zonder 
olie, tot ze beginnen te geuren. Haal uit de pan 
en bewaar apart. 

SPINAZIE TOEVOEGEN
 Meng in een saladekom de extra vierge 
olijfolie, witte wijnazijn, honing, mosterd en 
komijn tot een dressing. Roer er de sjalot 
door en breng op smaak met peper en zout. 
Voeg ⅔ van de spinazie toe aan de quinoa in 
de pan met deksel, schep goed om en verhit 
nog 2 minuten op middellaag vuur, of tot de 
spinazie slinkt. 

SALADE MENGEN
 Voeg het quinoa-spinaziemengsel toe aan 
de saladekom en meng goed met de dressing. 
Roer er vervolgens de helft van de geroosterde 
plakjes biet, de helft van de avocado, de 
helft van de geitenkaas en de overige 
spinazie door.

tTIP
Je gebruikt niet alle quinoa in dit gerecht. De 
overige quinoa kun je in een salade verwerken, 
bijvoorbeeld als lunch de volgende dag. 

SERVEREN
 Verdeel de quinoasalade over de borden 
en garneer met de overige geroosterde biet, 
de overige avocado en de overige geitenkaas. 
Bestrooi met de walnoten.

tTIP
De avocadopit verwijder je het makkelijkste 
door de avocado niet in de lengte, maar in 
de breedte doormidden te snijden. Draai je 
vervolgens de twee helften van elkaar af, dan 
valt de pit er bijna vanzelf uit.



Bij de rundermerquezworstjes kun 
je gerust een wat stevigere rode wijn 

inzetten, zoals deze Berticot gemaakt van 
cabernet sauvignon.

BERTICOT ROUGE

Verse basilicum f

Verse citroentijm fPompoenpitten

Rode uiRundermerguezworst  
f

PruimtomaatKnoflookteen

LaurierbladGele en oranje 
cherrytomaten

Spaghetti integrale 

De saus voor dit pastagerecht maak je niet met tomaat uit blik, maar met verse pruimtomaat en 
cherrytomaatjes. Door de spaghetti gaan stukjes rundermerguez, een lichtpittige worst gekruid 
met onder andere paprikapoeder, cayennepeper en kurkuma. Gemakkelijk Lactosevrij

Eet binnen 3 dagen
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Spaghetti integrale met rundermerguezworst 
Met kleurrijke tomaten en pompoenpitten

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rundermerguezworst 
(100 g) f

1 2 3 4 5 6

Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Pruimtomaat (st) 1 2 3 4 5 6
Pompoenpitten 
(g) 19) 22) 10 20 30 40 50 60

Verse citroentijm 
(takjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Verse basilicum 
(blaadjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Spaghetti integrale 
(g) 1) 90 180 270 360 450 540

Gele en oranje 
cherrytomaten (g) 150 300 450 600 750 900

Laurierblad (st) 1 1 1 1 2 2
Olijfolie* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zwarte balsamicoazijn* 
(el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Honing* (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3272 / 782 476 / 114
Vet totaal (g) 30 1
 Waarvan verzadigd (g) 9,3 1,4
Koolhydraten (g) 77 11
 Waarvan suikers (g) 9,9 1,4
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 18 3
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan met deksel, aluminiumfolie en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de spaghetti integrale met rundermerguezworstjes.

WORSTJES BAKKEN
Kook 500 ml water per persoon in een 

pan met deksel voor de spaghetti integrale. 
Verhit de olijfolie in een koekenpan met deksel 
en bak de rundermerguez in 2 minuten 
op middelhoog vuur rondom bruin. Draai 
het vuur middellaag en bak, afgedekt, nog 
4 – 5 minuten per kant, of totdat de worstjes 
gaar zijn. Haal uit de pan en bewaar ingepakt 
in aluminiumfolie, laat het bakvet in de pan. 

SNIJDEN EN ROOSTEREN
Snipper ondertussen de rode ui en pers of 

snijd de knoflook fijn. Snijd de pruimtomaat 
in blokjes. Verhit een andere koekenpan op 
hoog vuur en rooster de pompoenpitten, 
zonder olie, tot ze beginnen te poffen. Ris 
ondertussen de blaadjes van de takjes 
citroentijm en snijd de blaadjes basilicum 
in reepjes.

 KOKEN EN FRUITEN
 Kook de spaghetti, afgedekt, 
8 – 10 minuten in de pan met deksel. Giet 
daarna af en laat zonder deksel uitstomen. 
Voeg ondertussen de rode ui toe aan dezelfde 
koekenpan waarin je de worst hebt gebakken 
en fruit 4 minuten op middellaag vuur. Roer er 
de knoflook door en bak nog 1 minuut. 

SAUS MAKEN
 Voeg de blokjes pruimtomaat, de 
cherrytomaten, het laurierblad en de zwarte 
balsamicoazijn toe en bak 6 – 8 minuten op 
middelhoog vuur. Druk de cherrytomaten met 
een pollepel voorzichtig plat tegen de zijkant 
van de koekenpan en bak nog 2 – 3 minuten, 
of tot de saus wat indikt. Roer de honing door 
de saus. 

SPAGHETTI MENGEN
 Snijd de rundermerguezworstjes in 
stukjes van 1 cm. Voeg de gekookte spaghetti 
en de stukjes worst, inclusief bakvet, toe aan 
de koekenpan met tomatensaus en schep 
goed om. 

SERVEREN
 Verdeel de spaghetti over de borden. 
Garneer met de citroentijm, pompoenpitten 
en basilicum.

tTIP
Let je op je calorie-inname? Gebruik 
dan 60 gram spaghetti en laat de 
pompoenpitten achterwege. 



Synera bevat naast macabeo een klein 
percentage moscatel, een aromatische druif 

die het heel goed doet bij lichte Aziatische 
gerechten zoals deze heldere noedelsoep.

SYNERA BLANCO

Vrije-uitloopei f

Gemalen citroengrasLimoen

Rode peperVerse gember

Rode paprikaPaksoi f

CashewnotenSojasaus

Udon noedels

Deze Aziatische noedelsoep maak je in een handomdraai! Wij vinden de noedelsoep lekker met 
veel pit, maar mocht je hier niet van houden, dan kun je altijd minder rode peper toevoegen.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen

Lactosevrij

Veggie
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AZIATISCHE HELDERE NOEDELSOEP MET PAKSOI EN EI 
Met rode peper, cashewnoten en limoen

Quick & EasyQTotaal: 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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 33 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse gember (cm) 1    2    3    4    5    6    
Rode peper (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Paksoi (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode paprika (st) 1    2    3    4    5    6    
Limoen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Gemalen citroengras (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4    6    8    10    12    
Udon noedels (g) 1) 60    120    180    240    300    360    
Sojasaus (ml) 1) 6) 10    20    30    40    50    60    
Cashewnoten 
(g) 8) 19) 22) 10    20    30    40    50    60    

Groentebouillon* (ml) 600 1200 1800 2400 3000 3600
Zonnebloemolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2159 / 516 506 / 121
Vet totaal (g) 21 5
 Waarvan verzadigd (g) 5,0 1,2
Koolhydraten (g) 54 13
 Waarvan suikers (g) 7,3 1,7
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 24 6
Zout (g) 4,0 0,9

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel en steelpan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Aziatische heldere noedelsoep met paksoi en ei.

GROENTEN SNIJDEN
Bereid de bouillon. Schil de gember en 

snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn. Verwijder de 
steelaanzet van de paksoi, snijd klein en houd 
de witte stelen apart van de groene bladeren. 
Snijd de paprika in blokjes en pers de groene 
limoen uit.

ROERBAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een soeppan 

met deksel en fruit de gember en rode peper 
2 – 3 minuten op laag vuur. Voeg het witte 
gedeelte van de paksoi, de paprika en het 
citroengras toe en roerbak nog 2 minuten.

 EIEREN KOKEN
 Zorg ondertussen dat de eieren net onder 
water staan in een steelpan met deksel, breng 
afgedekt aan de kook en kook in 6 – 8 minuten 
hard. Laat daarna schrikken onder koud water.

SOEP MAKEN
 Voeg de bouillon en 100 ml water per 
persoon toe aan de soeppan met deksel en 
breng aan de kook (zie tip). Dek de pan af en 
laat de soep 6 minuten zachtjes koken. Voeg 
halverwege de noedels toe. Voeg in de laatste 
minuut het groen van de paksoi toe. Breng op 
smaak met de sojasaus, 1 tl limoensap per 
persoon, peper en zout. 

EI PELLEN EN SNIJDEN
 Pel ondertussen de eieren en halveer ze.

SERVEREN
 Verdeel de noedelsoep over de 
soepkommen. Serveer de soep met de 
gehalveerde eieren en bestrooi met 
de cashewnoten.

tTIP
Omdat je de noedels in de bouillon kookt heeft 
de soep wat minder vocht. Wil je meer vocht, 
voeg dan gerust nog wat extra bouillon toe.



Perzik

Gemakkelijk*
Dit nagerecht is ideaal als je vrienden of familie te eten 
krijgt. Het fijne van dit recept is namelijk dat je het van 
tevoren kunt klaarmaken. Maak de crumble ’s middags al, 
dek de quichevorm of schaal af met folie en bewaar in de 
koelkast. Tijdens het hoofdgerecht warm je de oven alvast 
voor en vlak voor het serveren bak je de crumble af.

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

WEEK 33 | 2017

  #HelloFresh 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be

tTIP
Deze crumble kun je natuurlijk ook maken met ander fruit. Wat dacht je van abrikozen, 
kersen of peer? Varieer er lekker op los!

tTIP
Lekker om deze crumble te serveren met een bolletje vanille-ijs of een schep 
Turkse yoghurt.

INGREDIËNTEN 6P

Perzik (st) 4
Lichte basterdsuiker* (g) 50
Gemengde noten (zoals hazelnoten, 
walnoten, amandelen)* (g)

75

Roomboter* (g) 75
Bloem* (g) 75
Zout* snufje

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

ALLERGENEN

Er zitten geen allergenen in de producten uit de Fruitbox 
die je voor dit recept gebruikt.

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de perziken, verwijder de pit en snijd 
het vruchtvlees in blokjes. Meng in een kom met 10 g lichte basterdsuiker. Verdeel 

het fruit over de quichevorm of ovenschaal.

2Hak vervolgens de noten grof en snijd de roomboter in kleine blokjes. Doe de 
noten en roomboter in een kom en voeg de overige lichte basterdsuiker, bloem 

en een snufje zout toe. Kneed tot een los, kruimelig deeg.

3 Verdeel het kruimeldeeg over de perziken. Bak de crumble 30 – 35 minuten in 
de oven, of totdat het kruimeldeeg goudgeel en gaar is.

4 Laat 5 minuten afkoelen en verdeel de crumble over de borden.

BENODIGDHEDEN: 
Kom en quichevorm of ovenschaal van 22 cm.



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-

-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.

1x

APPELCRUMBLE VAN MUESLI  
Met rozijnen en halfvolle yoghurt

• Appel-peer-frambozensap 
• Sinaasappel-kiwisap

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Jonagold appel (st) 2    4    

Kaneel (zakje)  1/2 1    

Honing (potje) 1    2    

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 100 200

Halfvolle yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 250 500

Roomboter* (el)    1/2 1

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en ovenschaal 

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1502 / 359 576 / 138
Vetten (g) 9 3
 Waarvan verzadigd (g) 3,8 1,5
Koolhydraten (g) 58 22
 Waarvan suikers (g) 36,8 14,1
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 9 3
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

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

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 

22) (Andere) noten 25) Sesam 

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de appel (jonagold) en snijd in blokjes. 

2 Meng in een kom de appel met de kaneel en de helft van de honing. 

3 Vet een ovenschaal in met roomboter. Verdeel het appelmengsel over de 
ovenschaal. Bestrooi met de muesli en bak 20 – 25 minuten in de oven.

4 Verdeel de crumble over de kommen en serveer met de halfvolle yoghurt en 
overige honing.

 APPELCRUMBLE  
Van muesli met rozijnen en 
halfvolle yoghurt  
 
 
MEERGRANEN-
BESCHUIT  
Met avocado, komijnekaas en 
tuinkers  
 
HAM-OMELET MET 
TOMAAT   
Met ciabatta  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

HAM-OMELET MET TOMAAT 
Met ciabatta 

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Avocado 1 2

Meergranenbeschuit 1) 3) 6) 7) 11) 13) 4 8

Komijnekaas (plakken) 7) f 2 4

Tuinkers (el) f 1 2

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1929 / 461 1176 / 281
Vetten (g) 35 21
 Waarvan verzadigd (g) 9,7 5,9
Koolhydraten (g) 20 12
 Waarvan suikers (g) 5,6 3,4
Vezels (g) 7 4
Eiwit (g) 16 10
Zout (g) 0,8 0,5

ALLERGENEN

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

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Bruine ciabatta 
(st) 1) 6) 7) 17) 22) 25) 27)

2 4

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Paprikapoeder (tl) 1 2

Achterham (plakken) f 4 8

Tomaat (st) 1 2

Roomboter* (el) 1 2

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en grote koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1669 / 399 673 / 161
Vetten (g) 18 7
 Waarvan verzadigd (g) 8,0 3,2
Koolhydraten (g) 33 13
 Waarvan suikers (g) 3,0 1,2
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 23 9
Zout (g) 1,3 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 

Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 25) Sesam 
27) Lupine 

1 Snijd de avocado doormidden, verwijder 
de pit en prak het vruchtvlees met 

een vork.

2 Verdeel de avocado over de 
beschuiten, beleg met de komijnekaas 

en garneer met de tuinkers.

tTIP
besprenkel de tuinkers in het bakje met een 
beetje water, zo blijft het langer vers.

MEERGRANENBESCHUIT  
Met avocado, komijnekaas en tuinkers

1 Verwarm de oven voor op 210 graden. 
Bak de ciabatta 6 – 8 minuten af in 

de oven. 

2 Kluts ondertussen de eieren en het 
paprikapoeder met een vork in een 

kom en breng op smaak met peper en zout.

3 Verhit de helft van de roomboter in een 
grote koekenpan, giet het eimengsel 

erin, leg meteen de plakken ham erop en 
bak de omelet. Keer halverwege om.

4 Snijd ondertussen de tomaat in halve 
plakken. Snijd de ciabatta open en 

besmeer met de overige roomboter. Snijd 
de omelet doormidden en beleg elke 
ciabatta met een halve omelet. Garneer met 
de tomaat.
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