
DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 35 - 26 t/m 30 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

Braziliaanse visstoof met rijst en verse koriander Parelgerst met kruidige rundermerguezworstjes

Caserecce met kipgehaktballetjes in roomsaus

Pastasalade met gekleurde tomaten en feta

Krieltjessalade met appel, geitenkaas, walnoten 

Kruidige tofu met rijst, groenten en pindsaus

Gebakken gnocchi met tomatensaus en spekjes

Kabeljauwfilet met stamppot en gesmoorde prei

Fluweelzachte broccolisoep met dana blue



Week 35 - 26 t/m 30 augustus

uit ons

receptteam!uit ons

receptteam!

 De keuze van
LIEKE
 De keuze van
LIEKE

 ONTBIJTBOX

 FRUITBOX

“De portobelloburger is mijn 
favoriet van de week. Vooral 

door het spiegelei dat je erop 
serveert. Wanneer je er een 

hap van neemt, loopt de dooier 
over de gesmolten kaas en de 
geroosterde portobello - 'self-
saucing' noemen ze dat in het 
Engels. Lekker hartig, en dat 

zonder vlees!”

Portobelloburger 
met gebakken ei 

Pruimenclafoutis

American pancakes

Banaan-mango-ananasbowl

Kwark met meloen en muesli

Week 35 - 26 t/m 30 augustus



De fettuccine en de crème fraîche zorgen 
voor romigheid, de courgette en tomaat juist 

voor frisheid. En Lavila? Die zorgt voor de 
juiste harmonie.

LAVILA BLANC

Garnalen f

Fettuccine di semolaCitroen

Gedroogde rozemarijnCourgette

PruimtomaatKnoflookteen

Crème fraîche f

In dit gerecht combineer je frisse tomaat met courgette uit de oven, die door het bakken een 
intense, licht zoete smaak krijgt. De rozemarijn en garnalen hebben naast zoete ook hartige 
tonen, waardoor ze uitstekend met de rest van het gerecht combineren.Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen Discovery

* b

§ D

Romige fettuccine met garnalen en rozemarijn 
Met courgette en pruimtomaat

OriginalGTotaal: 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 34 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gedroogde rozemarijn 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Pruimtomaat (st) 1 2 3 4 5 6
Citroen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Fettuccine di semola 
(g) 1) 90 180 270 360 450 540

Garnalen (g) 2) f 90 180 270 360 450 540
Crème fraîche 
(el) 7) 15) 20) f

2 4 6 8 10 12

Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie* (el)  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) 2895 / 692 448 / 107
Vet totaal (g) 30 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,3 1,6
Koolhydraten (g) 76 12
 Waarvan suikers (g) 14,1 2,2
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 2) Schaaldieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20) Soja

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, fijne rasp, pan met deksel, hapjespan en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de romige fettuccine met garnalen en rozemarijn.

COURGETTE ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Snijd de courgette in de lengte doormidden 
en snijd vervolgens in halve plakken van 
½ cm. Verdeel de courgette over een bakplaat 
met bakpapier, bestrooi met de rozemarijn 
en besprenkel met de helft van de olijfolie. 
Breng op smaak met peper en zout en bak 
25 – 30 minuten in de oven.

GROENTEN SNIJDEN
Pers of snijd ondertussen de knoflook 

fijn en snijd de pruimtomaat in blokjes van 
1 cm. Rasp de gele schil van de citroen met 
een fijne rasp en pers de citroen uit. Kook ruim 
water in een pan met deksel en kook herin de 
fettuccine, afgedekt, 10 – 12 minuten. Giet 
daarna af, bewaar een klein beetje kookvocht 
en laat zonder deksel uitstomen.

 GARNALEN BAKKEN
 Dep ondertussen de garnalen droog met 
keukenpapier. Verhit de overige olijfolie in een 
hapjespan en bak de garnalen 3 – 4 minuten 
op middelhoog vuur (zie tip). Breng op smaak 
met peper en zout. Haal de garnalen uit de 
pan en bewaar ingepakt in aluminiumfolie. 

SAUS MAKEN
 Verhit de zonnebloemolie in dezelfde 
hapjespan en fruit de knoflook 1 minuut 
op middellaag vuur. Voeg de blokjes 
pruimtomaat toe en bak ze in 2 minuten 
zacht. Draai het vuur laag, voeg de crème 
fraîche toe en laat al roerend smelten. 
Meng per persoon ½ tot 1 el kookvocht van 
de fettuccine door de saus om hem wat 
vloeibaarder te maken. Breng op smaak met 
peper en zout.

PASTA MENGEN
 Voeg de fettuccine toe aan de hapjespan 
en meng met de saus. Voeg vervolgens de helft 
van de courgette, de helft van de garnalen 
en per persoon 1 tl citroensap en ½ tl 
citroenrasp toe en schep goed om. 

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden 
en garneer de fettuccine met de overige 
courgette en garnalen. Bestrooi naar smaak 
met de overige citroenrasp.

tTIP
Garnalen zijn supersnel gaar. Als je ze te lang 
bakt worden ze taai en hard. Houd de baktijd 
daarom goed in de gaten.



Bij de pesto-kip en de gebakken krieltjes past 
deze soepele rode wijn supergoed. Tip: zet 

'm 20 minuten in de koelkast en het rode fruit 
springt je glas uit!

L'AURÉOLE ROUGE

Sperziebonen fKrieltjes

Kippendijstukjes fGroene pesto  
genovese f

Deze avondmaaltijd is makkelijk te maken, handig voor doordeweeks! De oven gaart de krieltjes 
en ondertussen kook jij de sperziebonen eventjes voor, waarna je ze mengt met de stukjes 
kippendij en de pesto. Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

- g

§

OVENKRIELTJES MET KIP EN GROENE PESTO 
Met sperziebonen

OriginalGTotaal: 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 34 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Sperziebonen (g)f 200 400 600 800 1000 1200
Groene pesto genovese 
(el) 7) 8) f

40 80 120 160 200 240

Kippendijstukjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Olijfolie* (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9 
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3531 / 844 580 / 139
Vet totaal (g) 51 8
 Waarvan verzadigd (g) 8,0 1,3
Koolhydraten (g) 59 10
 Waarvan suikers (g) 2,8 0,5
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 29 5
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, pan met deksel, vergiet en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de ovenkrieltjes met kip en groene pesto.

KRIELTJES IN DE OVEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Was de krieltjes en snijd doormidden. Leg 
de krieltjes in een ovenschaal en meng met 
1 el olijfolie per persoon. Breng op smaak 
met peper en zout. Zet de krieltjes in de oven 
en bak ze in  25 – 30 minuten krokant. Schep 
halverwege om.

SPERZIEBONEN SNIJDEN
Verwijder ondertussen de steelaanzet van 

de sperziebonen en halveer de sperziebonen.

 SPERZIEBONEN KOKEN
 Schenk een bodempje water in een 
pan met deksel. Voeg een snufje zout en de 
sperziebonen toe. Breng afgedekt aan de 
kook en kook in 4 – 6 minuten beetgaar. Giet 
af met behulp van een vergiet en spoel de 
sperziebonen met koud water (zie weetje).

KIP BAKKEN
 Verhit ondertussen ½ el olijfolie 
per persoon in een koekenpan en bak 
de kippendijstukjes 3 – 4 minuten op 
middelhoog vuur. 

MENGEN
 Voeg de pesto en de sperziebonen toe 
aan de koekenpan, roer door en bak 
4 – 6 minuten op middelhoog vuur.

RWEETJE
Door de sperziebonen (of andere groenten) 
na het koken af te spoelen met koud water 
zorg je ervoor dat ze niet verder garen. Doe 
je dit niet dan blijven ze warm en garen ze 
langzaam door.

SERVEREN
 Serveer de krieltjes met de kip 
en sperziebonen.

tTIP
Een keer variëren? Vervang de krieltjes door 
een pasta naar keuze en meng alles door 
elkaar in plaats van naast elkaar te serveren. 
Zo staat deze maaltijd nog sneller op tafel!



De paprika zorgt voor een uitgesproken 
smaak in deze soep en de parelcouscous 

voor structuur. Een volle witte wijn zoals deze 
Portugees vormt een mooie combinatie. 

ESPIGA BRANCO

Parelcouscous

Verse dragon fGedroogde abrikozen

KnoflookteenUi

Rode paprikaPruimtomaat

Geraspte grana  
padano f

Zure room f

Bruine ciabatta

De gedroogde abrikozen geven deze soep een zoete smaak, die versterkt wordt door de dragon. 
Dit kruid smaakt namelijk een beetje naar drop en anijs. Dragon wordt veel gebruikt in de 
Franse keuken en maakt deze soep helemaal af.Gemakkelijk Quick & Easy

Eet binnen 5 dagen Veggie

* Q
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TOMAAT-PAPRIKASOEP MET PARELCOUSCOUS EN DRAGON 
Met gedroogde abrikozen en zelfgemaakte soepstengels

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 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 34 | 2017

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
Pruimtomaat (st) 2 4 6 8 10 12
Rode paprika (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gedroogde abrikozen 
(g) 25 50 75 100 125 150

Verse dragon (takjes) 
23) f

2 4 6 8 10 12

Parelcouscous (g) 1) 17) 30 60 85 115 145 170
Bruine 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

Olijfolie* (el) 1 2 2 3 3 4
Groentebouillonblokje* 
(st)  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) 2837 / 678 524 / 125
Vet totaal (g) 27 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,4 1,9
Koolhydraten (g) 88 16
 Waarvan suikers (g) 27,4 5,1
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 20 4
Zout (g) 4,0 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

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

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

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

GROENTEN BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

soeppan met deksel en bak de ui, tomaat, 
paprika, abrikozen en de helft van de 
knoflook al roerend 2 minuten. Voeg 200 ml 
water per persoon toe en verkruimel een half 
bouillonblokje per persoon boven de pan. 
Kook de soep, afgedekt, 15 minuten.

 PARELCOUSCOUS KOKEN
 Zorg ondertussen dat de parelcouscous 
(zie tip) net onder water staat in een pan met 
deksel, breng aan de kook en en kook de 
parelcouscous, afgedekt, 10 – 12 minuten. 
Giet daarna af, roer de korrels los met een vork 
en laat zonder deksel uitstomen. 

SOEPSTENGELS BAKKEN
 Snijd ondertussen de ciabatta in de 
lengte doormidden en elke helft vervolgens 
in drie repen. Leg de repen op een bakplaat 
met bakpapier en besprenkel met de overige 
olijfolie en overige knoflook. Bak in 6 minuten 
krokant in de oven.

tTIP
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.

OP SMAAK BRENGEN
 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 hete water toe als je de soep wilt 
verdunnen. Roer vervolgens de parelcouscous 
door de soep.

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

tTIP
Het kan dat je meer parelcouscous hebt 
gekregen dan nodig is voor deze soep. Zorg 
ervoor dat je de hoeveelheid van tevoren 
even weegt.



Tonijn is zo'n beetje de biefstuk onder de 
vissoorten en de wijn mag dus wat pit 

hebben. Varas is deels gemaakt van cabernet 
sauvignon en heeft naast fruit ook best 

wat kracht.

VARAS ROSÉ

Kappertjes f

Spinazie fJunami appel

Rode uiOpperdoezer Ronde 
aardappelen

Tonijn in olijfolieVenkel f

Opperdoezer Ronde zijn vastkokende aardappelen die uitsluitend rondom het dorp Opperdoes 
worden verbouwd. Lekker in een gevarieerde salade zoals deze met kappertjes, appel en 
gebakken venkel. De aardappel serveren we in de schil, was ze dus even goed!Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen

Glutenvrij

Lactosevrij

* L
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SALADE MET TONIJN EN OPPERDOEZER RONDE AARDAPPEL 
Met appel, kappertjes en gebakken venkel

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 34 | 2017

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

Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Venkel (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tonijn in olijfolie 
(blik) 4) 1 2 3 4 5 6

Junami appel (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Spinazie (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Kappertjes (g) f 10 20 30 40 50 60
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 2 4 6 8 10 12

Extra vierge olijfolie* (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) 2134 / 510 358 / 86
Vet totaal (g) 19 3
 Waarvan verzadigd (g) 3,2 0,5
Koolhydraten (g) 55 9
 Waarvan suikers (g) 14,8 2,5
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 1,3 0,2

ALLERGENEN

4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de salade met tonijn en Opperdoezer Ronde aardappel.

AARDAPPELEN BEREIDEN
Was de aardappelen (Opperdoezer 

Ronde) grondig en snijd in kwarten. Snijd 
de eventuele grote aardappelen kleiner. 
Zorg dat de aardappelen net onder water 
staan in een pan met deksel, breng afgedekt 
aan de kook en kook de aardappelen in 
12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen.

SNIJDEN
Snijd ondertussen de rode ui in halve 

ringen. Halveer de venkel, snijd in kwarten 
en verwijder de harde kern. Snijd de venkel 
in kleine blokjes van ongeveer 1 cm. Laat de 
tonijn uitlekken en bewaar de olie apart. 

 BAKKEN
 Verhit per persoon ½ el olie van de 
tonijn in een wok of hapjespan met deksel 
en bak hierin de rode ui en venkel, afgedekt, 
8 – 9 minuten op middelhoog vuur (zie tip). 

DRESSING MAKEN
 Maak ondertussen een dressing van de 
balsamicoazijn met de extra vierge olijfolie 
en breng op smaak met peper en zout. Snijd 
de appel (junami) in kwarten, verwijder het 
klokhuis en snijd de appel in blokjes. Giet de 
kappertjes af en scheur de spinazie klein. 

MENGEN
 Voeg de helft van de spinazie toe aan de 
wok of hapjespan en laat al roerend, zonder 
deksel,  in 1 minuut slinken. Meng de gebakken 
groenten met de overige rauwe spinazie, 
appel, kappertjes, aardappelen en tonijn in 
een saladekom. 

tTIP
Een keer variëren? Dit gerecht is ook erg lekker 
met gerookte makreel (op olie). Vervang 
simpelweg de tonijn door makreel en volg 
verder het recept.

SERVEREN
 Roer de dressing door de salade 
en verdeel het gerecht over de borden. 
Besprenkel naar smaak met de overgebleven 
olijfolie van de tonijn.

tTIP
Wil je de salade meer pit geven? Houd dan 
de helft van de rode ui apart, snipper deze en 
voeg de ui rauw toe aan de salade.



Bij dit gerecht kiezen we sowieso voor rood. 
Het notige van de sesam en de basmatirijst 
vragen om een rode wijn die naast fruit ook 

wat kruidigheid in de smaak heeft.

MASAN ROUGE

Sojasaus

KnoflookteenGember

SesamzaadBiefstukpuntjes f

Rode peperBasmatirijst

Oosterse groentemix f

Vissaus

Je maakt met dit recept zelf een oosterse saus van rode peper, sojasaus, vissaus, witte wijnazijn 
en honing, die goed combineert met de groenten en gebakken biefstukpuntjes. De rijst krijgt 
extra smaak door de geroosterde sesamzaadjes die je eraan toevoegt.Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen Quick & Easy

* b

§ Q

GEWOKTE BIEFSTUK MET SESAM-BASMATIRIJST 
Met oosterse groenten en rode peper

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 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 34 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Biefstukpuntjes (g ) f 100    200    300    400    500    600    
Sesamzaad 
(g) 11) 19) 22) 5 10    15 20 25    30    

Basmatirijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Rode peper (st) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Vissaus (ml) 4) 9) 12) 19) 5 10 15 20 25 30
Oosterse groentemix 
(g) 23) f

200    400    600    800    1000    1200    

Zonnebloemolie* (el) 1 2 2 3 3 4
Witte wijnazijn* (tl) 1 2 3 4 5 6
Honing* (tl) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter* (el) 1/2 1 1 11/2 2 2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2870 / 686 467 / 112
Vet totaal (g) 24 4
 Waarvan verzadigd (g) 6,7 1,1
Koolhydraten (g) 77 13
 Waarvan suikers (g) 4,7 0,8
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 34 6
Zout (g) 2,4 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 6) Soja 9) Selderij 11) Sesam 12) Sulfiet
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de gewokte biefstuk met sesam-basmatirijst.

SESAMZAAD ROOSTEREN
Haal de biefstukpuntjes uit de koelkast 

en laat op kamertemperatuur komen. Kook 
175 ml water per persoon voor de rijst. 
Rooster 2/3 van het sesamzaad 1 minuut op 
middelhoog vuur in een pan met deksel. Haal 
uit de pan en bewaar apart.

RIJST KOKEN
Verhit vervolgens in dezelfde pan de 

helft van de zonnebloemolie. Voeg de rijst 
toe en bak al roerend 30 seconden. Voeg het 
kokende water toe en kook de rijst, afgedekt, 
in 12 – 15 minuten gaar. Laat daarna zonder 
deksel uitstomen en meng het geroosterde 
sesamzaad er door.

 SAUS MAKEN
 Verwijder ondertussen de zaadlijsten 
van de rode peper en snijd de rode peper 
fijn. Schil de gember en snijd fijn. Pers of snijd 
de knoflook fijn. Maak een saus van de rode 
peper, sojasaus, vissaus, witte wijnazijn, 
honing en 2 el water per persoon (zie tip).

tTIP
Voeg wat extra azijn toe voor een extra frisse 
saus of juist meer honing voor een zoete twist.

BIEFSTUKREEPJES BAKKEN
 Verhit de roomboter in een wok of 
hapjespan. Wacht tot de roomboter goed heet 
is en roerbak dan de biefstukpuntjes 
1 – 2 minuten op hoog vuur. Breng op smaak 
met peper en zout, haal uit de pan en laat 
afgedekt met aluminiumfolie rusten.

tTIP
Eten er kinderen mee die niet zo van pittig eten 
houden? Voeg de rode peper dan niet toe in 
stap 3 maar serveer apart. 

MENGEN
 Verhit de overige zonnebloemolie 
in dezelfde wok of hapjespan en bak de 
groentemix, gember en knoflook 2 minuten 
op hoog vuur. Voeg de saus toe, roerbak nog 
1 – 2 minuten en breng op smaak met peper en 
zout. Voeg als laatste de biefstukpuntjes met 
eventueel vrijgekomen vocht toe en bak nog 
30 seconden.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden, 
garneer met het overige ongeroosterde 
sesamzaad en serveer met de rijst.

tTIP
Een keer variëren? Dit gerecht is ook erg lekker 
met gebakken varkensreepjes. Marineer deze 
dan eerst in de zelfgemaakte saus (minimaal 
15 minuten) en roerbak de reepjes vervolgens 
zonder marinade zoals bij stap 4. De marinade 
voeg je uiteindelijk bij stap 5 weer toe.



Tempranillo is soepel met rood fruit en 
kruiden en past perfect bij de Mexicaanse 
keuken! Het kleine deel cabernet geeft de 

wijn net wat extra pit.

SYNERA TINTO

Tomatenpuree

Groentemix  
met bataat f

Gemalen komijnzaad

KnoflookteenUi

PruimtomaatGroene peper

Geraspte cheddar fTacoschelpen

Kidneybonen

Van pittige peper tot zoete bataat en van zoutige kaas tot frisse balsamicoazijn: dit gerecht zit 
boordevol smaak. De Mexicaanse schotel maak je af met tacoschelpen en cheddar en bak je af 
in de oven voor een heerlijk krokante bovenlaag. Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij

* V

§ g

Mexicaanse ovenschotel met cheddar  
Met knapperige tacoschelpen en kidneybonen

FamilybTotaal: 30-35 min.7
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www.hellofresh.be
WEEK 34 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Groene peper (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Pruimtomaat (st) 2 4 6 8 10 12
Gemalen komijnzaad 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Groentemix met bataat 
(g) 23) f

150 300 450 600 750 900

Tomatenpuree (blik)  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2
Kidneybonen (pot)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tacoschelpen (st) 3 6 9 12 15 18
Geraspte cheddar 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

Zonnebloemolie (el) 1 1 2 2 3 3
Zwarte balsamicoazijn 
(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) 3247 / 776 409 / 98
Vet totaal (g) 23 3
 Waarvan verzadigd (g) 9,4 1,2
Koolhydraten (g) 103 13
 Waarvan suikers (g) 26,0 3,3
Vezels (g) 21 3
Eiwit (g) 30 4
Zout (g) 1,9 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel en ovenschaal.
Laten we beginnen met het koken van de Mexicaanse ovenschotel met cheddar.

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snipper de ui en pers of snijd de knoflook 
fijn. Verwijder de zaadlijsten van de groene 
peper en snijd de groene peper fijn. Snijd de 
pruimtomaat klein. 

FRUITEN
Verhit de zonnebloemolie in een wok 

of hapjespan met deksel en fruit de ui, de 
knoflook en de helft van de groene peper 
2 minuten op laag vuur. Voeg in de laatste 
30 seconden de komijn toe. 

GROENTEN BAKKEN
 Voeg de groentemix met bataat, de 
pruimtomaat en de tomatenpuree toe en 
bak al roerend 1 minuut op middelhoog vuur. 

BONEN TOEVOEGEN
 Voeg als laatste de kidneybonen met hun 
vocht en de zwarte balsamicoazijn toe aan de 
pan en laat, afgedekt, 10 – 15 minuten zachtjes 
koken op middellaag vuur. Breng op smaak 
met peper en zout.

IN DE OVEN
 Doe het groentemengsel in de ovenschaal. 
Verkruimel de tacoschelpen erover en 
bestrooi met de cheddar. Bak 7 – 8 minuten in 
de oven, of tot de kaas gesmolten is. 

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over diepe borden en 
garneer naar smaak met de overige groene 
peper voor een beetje pit. 

tTIP
Heb je weinig tijd? Verwarm de oven voor op 
180 graden en bak de groenten, kidneybonen 
en bataat 12 minuten in de wok of hapjespan. 
Verwarm ondertussen de tacoschelpen 
5 minuten in de oven en vul ze met de 
groenten uit de pan. Garneer met de cheddar.



Deze lasagne heeft naast romigheid ook de 
volzachte smaak van aubergine. Een zachte, 

ronde, maar frisse witte wijn combineert 
hierbij het beste.

CABRIZ BRANCO

Geraspte oude kaas f

Kookroom fSpinazie f

UiAubergine

Gedroogde rozemarijnKnoflookteen

Lasagnebladen f

Pakjes en zakjes zijn nergens voor nodig, want zelf een lasagne maken is helemaal niet moeilijk. 
De basis van de saus is een roux van boter en bloem, waaraan je de kookroom, spinazie, 
rozemarijn en oude kaas toevoegt. De plakken aubergine vormen een stevige vulling voor 
de lasagne.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Groentelasagne met zelfgemaakte roomsaus 
Met aubergine, spinazie en oude kaas

OriginalTotaal: 45-50 min.0
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (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 3 4 5 6
Gedroogde rozemarijn 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Spinazie (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Kookroom (pakje) 7) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Geraspte oude kaas 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

Lasagnebladen 
(st) 1) 7) f

2 4 6 8 10 12

Groentebouillon* (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter* (el) 1 2 3 4 5 6
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) 3573 / 854 487 / 117
Vet totaal (g) 52 7
 Waarvan verzadigd (g) 27,1 3,7
Koolhydraten (g) 63 9
 Waarvan suikers (g) 9,7 1,3
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 28 4
Zout (g) 3,6 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 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 groentelasagne met zelfgemaakte roomsaus.

AUBERGINE SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Snijd de aubergine in 
plakken van maximaal ½ cm dik. 

AUBERGINE BAKKEN
Verdeel de aubergine over een bakplaat 

met bakpapier en wrijf in met de helft van de 
olijfolie, peper en zout. Bak de aubergine 
10 minuten in de oven. Snipper ondertussen 
de ui en pers of snijd de knoflook fijn. Verhit 
de roomboter in een wok of hapjespan en fruit 
de ui en knoflook 2 minuten op laag vuur. 

 ROUX MAKEN
 Voeg de bloem toe aan de pan en bak al 
roerend 2 minuten op middellaag vuur. 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.

ROOMSAUS AFMAKEN
 Voeg de rozemarijn toe aan de saus en 
scheur de spinazie, eventueel in delen, klein 
boven de wok of hapjespan. Laat al roerend 
slinken. Voeg als laatste de kookroom, ⅓ deel 
van de oude kaas en peper en zout naar 
smaak toe.

tTIP
Is de roomsaus te dun? Laat hem dan nog 
even inkoken.

LASAGNE MAKEN
 Vet de ovenschaal in met de overige 
olijfolie. Schenk, om te beginnen, een dun 
laagje saus in de ovenschaal. Bedek deze met 
lasagnebladen (zie tip) en verdeel er een paar 
plakken aubergine over. Herhaal tot bijna alle 
saus is gebruikt. Eindig de lasagne met een 
laagje saus en bestrooi met de overige oude 
kaas. Bak de lasagne  20 – 25 minuten in de 
voorverwarmde oven. 

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

tTIP
Door de lasagnebladen aan te drukken, 
wordt de saus goed verdeeld en gaart de 
lasagne gelijkmatiger.



Synera is een frisse, aromatische wijn 
uit Catalonië, gemaakt van de lokale 

macabeo en wat moscatel. Lekker bij deze 
smaakrijke couscoussalade.

SYNERA BLANCO

Limoen

Verse koriander fKnoflookteen

Volkoren couscousRode paprika

AmandelenRozijnen

Volle yoghurt f

Halloumi f

Halloumi is een kaassoort die je vanwege zijn stevige structuur goed kunt verwarmen. In dit 
vegetarische couscousgerecht ga je halloumi grillen, waardoor hij een krokant korstje krijgt. 
Ook pof je zelf paprika in de oven, die hierdoor een beetje gerookt en zoet gaat smaken. De 
koriander en limoen vormen een frisse tegenhanger. 

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Couscous met halloumi en gepofte paprika 
Met limoen-knoflookolie en yoghurt

DiscoveryDTotaal: 35-40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode paprika (st) 1    2    3    4    5    6    
Volkoren couscous (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Rozijnen (g) 19) 22) 10    20    30    40    50    60    
Amandelen (g) 8) 19) 22) 10    20    30    40    50    60    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse koriander 
(takjes) 23) f

6    12    18    24    30    36    

Limoen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Halloumi (g) 7) f 60    125    180    250    320    390    
Volle yoghurt 
(el) 7) 19) 22) f

2 4 6 8 10 12

Groentebouillon* (ml) 175 350 525 700 875 1050
Olijfolie* (el)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
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) 3038 / 726 632 / 151
Vet totaal (g) 36 7
 Waarvan verzadigd (g) 11,5 2,4
Koolhydraten (g) 73 15
 Waarvan suikers (g) 15,8 3,3
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 25 5
Zout (g) 2,7 0,6

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, saladekom, fijne rasp en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de couscous met halloumi en gepofte paprika.

PAPRIKA POFFEN
Verwarm de oven voor op 220 graden en 

bereid de bouillon. Leg de paprika op een 
bakplaat met bakpapier, besprenkel met 
¼ el olijfolie per persoon en pof de paprika 
20 – 25 minuten in de oven. De paprika is 
klaar wanneer het vel begint op te bollen en 
er donkere plekken verschijnen. Ontvel de 
paprika en snijd in reepjes. Pas op! Er komt 
heet vocht en stoom uit.

COUSCOUS WELLEN
Meng ondertussen de couscous en de 

rozijnen met de bouillon in een saladekom 
en laat, afgedekt, 10 minuten wellen. Roer los 
met een vork.

 SMAAKMAKERS SNIJDEN
 Hak ondertussen de amandelen grof, 
pers of snijd de knoflookteen fijn en hak 
de koriander fijn. Rasp de groene schil van 
de limoen met een fijne rasp uit en pers de 
limoen uit. Snijd de halloumi in blokjes van 
ongeveer 1 – 2 cm.

HALLOUMI BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
limoenrasp en de knoflook 30 seconden. 
Voeg de blokjes halloumi toe, bak in 
3 – 4 minuten rondom krokant en haal 
daarna uit de pan. Bak de gewelde couscous 
1 – 2 minuten in dezelfde pan in de 
achtergebleven limoen-knoflookolie. 

COUSCOUS MENGEN
 Meng de koriander door de couscous en 
breng op smaak met de extra vierge olie, peper 
en zout.

tTIP
Eet je dit gerecht op een mooie dag? Rooster 
de paprika dan op de barbecue totdat het 
velletje donker kleurt en loslaat. Pel het 
velletje eraf (eventueel onder de kraan) en 
snijd de paprika in reepjes. 

SERVEREN
 Verdeel de couscous over de borden en 
schep de reepjes paprika ernaast. Besprenkel 
de couscous met het limoensap en garneer 
met de halloumi en de amandelen. Serveer 
de yoghurt apart, zodat iedereen dit naar 
eigen smaak kan toevoegen.

tTIP
Eet je dit gerecht nog een keer? Varieer dan 
met pistachenootjes in plaats van amandelen 
en voeg munt toe in plaats van koriander. 



Cabriz is een volle, maar soepele rode wijn 
die enige tijd op houten vaten rijpt. Hij 

ondersteunt de volle smaken in dit gerecht 
zonder te overheersen.

CABRIZ TINTO

Groentemix fPaprikapoeder

Verse oregano fKnoflookteen

Kipfiletblokjes fOrzo

Vandaag eet je de orzo met kip die je bakt met paprikapoeder en verse oregano voor een volle 
smaak. Orzo, een pastasoort in de vorm van rijstkorrels, betekent in het Italiaans letterlijk gerst. 
In Italië wordt orzo traditioneel in een soep gegeten, die van oudsher tijdens huwelijken wordt 
geserveerd. Je komt de pasta ook veel tegen in de Griekse en Midden-Oosterse keuken. 

Supersimpel Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

- L

§ d

Orzo met gekruide kipfilet en verse oregano 
Met gebakken groenten 

DiscoveryDTotaal: 20-25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1    2 3    4 5    6
Verse oregano 
(takjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Orzo (g) 1) 60    120 180    240 300    360
Kipfiletblokjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Paprikapoeder (tl) 1    2 3    4 5    6
Groentemix (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Groentebouillon* (ml) 175 350 525 700 875 1050
Olijfolie* (el) 1    2 3    4 5    6
Zonnebloemolie* (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) 2443 / 584 439 / 105
Vet totaal (g) 26 5
 Waarvan verzadigd (g) 4,1 0,7
Koolhydraten (g) 53 10
 Waarvan suikers (g) 8,7 1,6
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 30 5
Zout (g) 2,2 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met gekruide kipfilet en verse oregano.

SMAAKMAKERS SNIJDEN 
Bereid de bouillon en pers of snijd de 

knoflook fijn. Pluk de blaadjes van de takjes 
oregano en snijd de blaadjes fijn.

ORZO KOKEN
Verhit de olijfolie in een pan met deksel en 

fruit de helft van de knoflook 1 minuut op laag 
vuur. Voeg de orzo toe en roerbak 1 minuut op 
middellaag vuur (zie tip). Schenk de bouillon 
over de orzo en kook de orzo, afgedekt, in 
10 – 12 minuten op laag vuur droog. Schep 
regelmatig om en voeg wat water toe als de 
orzo te droog wordt.

KIP BAKKEN
 Verhit ondertussen de zonnebloemolie 
in een wok of hapjespan en bak de 
kipfiletblokjes 3 – 4 minuten op hoog 
vuur (zie tip). Voeg de overige knoflook, 
paprikapoeder en oregano toe en breng 
op smaak met peper en zout. Bak nog 
2 minuten op hoog vuur, of totdat de kip gaar 
is. Schep de kip uit de pan en houd warm 
in aluminiumfolie.

GROENTEN BAKKEN
 Bak de groentemix in dezelfde wok of 
hapjespan, 5 – 7 minuten op middellaag vuur 
in het bakvet van de kip. Breng op smaak met 
peper en zout.

MENGEN
 Voeg de orzo toe aan de groenten en 
meng door elkaar.

tTIP
Je ontvangt meer orzo dan je in dit recept 
nodig hebt. Let je niet op je calorie-iname? 
Gebruik dan alle orzo en kook in 200 ml 
bouillon per persoon. 

SERVEREN
 Verdeel de orzo met de stukjes kip en de 
groenten over de borden.

tTIP
Door kip op hoog vuur te bakken krijgen 
de stukjes een heel mooi goudbruin en 
krokant korstje. 



Wist je dat ricotta eigenlijk geen kaas is? Het 
wordt gemaakt van 'wei', een bijproduct 

van kaas. Deze zachte, smeuïge 'kaas' 
kan zowel in zoete als hartige gerechten 

gebruikt worden.

RICOTTA

Geraspte grana  
padano f

Volkoren Libanees 
platbrood

Ricotta f

Venkel fAubergine

TomatenpureeRode ui

Rucola f

Met dit recept maak je een gezonde pizza-variant met verse ingrediënten en minder zout. Deze 
pizza heeft een dunne bodem van volkorenmeel met daarop lekker veel groenten. Verder beleg 
je de pizza met twee soorten kaas: milde en romige ricotta en pittige grana padano.Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Platbroodpizza met aubergine, venkel en ricotta 
Met rucola en grana padano

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Venkel (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Rode ui (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Tomatenpuree (blik) 1 2 3 4 5 6
Ricotta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Volkoren Libanees 
platbrood (st) 1) 2 4 6 8 10 12

Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

25 50 75 100 125 150

Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Olijfolie* (el) ½ 1 1½ 2 2½ 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) 2414 / 577 471 / 112
Vet totaal (g) 17 3
 Waarvan verzadigd (g) 7,7 1,5
Koolhydraten (g) 77 15
 Waarvan suikers (g) 20,2 3,9
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 28 5
Zout (g) 1,2 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel, kom en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de platbroodpizza met aubergine, venkel en ricotta.

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snijd de aubergine in blokjes van 1 cm (zie 
tip). Snijd de venkel in kwarten, verwijder 
de harde kern en snijd de venkel in 
dunne reepjes.

GROENTEN BAKKEN
Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 

met deksel en bak de aubergine en venkel, 
afgedekt, 6 minuten op middelhoog vuur. 
Breng op smaak met peper en zout.

 SAUS MAKEN
 Snipper ondertussen de rode ui. Meng in 
een kom de tomatenpuree met de helft van 
de ricotta, 2 el water per persoon en peper en 
zout naar smaak. Leg de Libanese platbroden 
op een bakplaat met bakpapier, smeer de 
platbroden in met de tomaat-ricottapuree. 

PLATBRODEN BELEGGEN
 Verdeel de aubergine en venkel over 
de platbroden. Verdeel vervolgens de rode 
ui, overige ricotta en de grana padano over 
de groenten.

PIZZA'S BAKKEN
 Bak de platbroodpizza's 10 minuten in de 
oven, of totdat ze goudbruin zijn.

SERVEREN
 Verdeel de platbroodpizza’s over de 
borden. Garneer de platbroden met de 
rucola en besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie. 

tTIP
Aubergine is een groente met een relatief 
lange garingstijd. Let daarom op dat je de 
blokjes niet te groot snijdt, want dan worden 
ze niet (op tijd) gaar.



Takjes munt Bramen

Gemakkelijk*
Geef je een tuinfeestje of heb je gewoon zin in een lekker 
zomers drankje? Dit is het perfecte voorbeeld van een 
simpel recept met groots resultaat. Met deze ijsblokjes 
met vers fruit en kruiden geef je drankjes een extra 
lekkere smaak en het ziet er ook meteen heel vrolijk uit. 
Ingrediënten als bramen en rozemarijn zijn hier heel 
geschikt voor. Nog een tip: ook in een gin tonic doen deze 
ijsblokjes het goed!

FRUITIGE IJSBLOKJES 
Een fris, zomers, feestelijk en vooral gemakkelijk recept!



BEGIN 
GOED

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

WEEK 34 | 2017

  #HelloFresh 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be

tTIP
Om te voorkomen dat het fruit of de kruiden die je in de ijsblokjes wilt invriezen naar 
beneden zakken, vul je de ijsblokjesvormpjes eerst voor de helft met water (of ander 
vocht). Leg dan de vulling erin en vul verder. Heb je kleine vormpjes dan is dit niet nodig.

INGREDIËNTEN 2P

Bramen (st) 6
Munt (takjes) 23) 2
Water*

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

1 Leg 1 braam en een blaadje munt in elk ijsblokjesvormpje. Schenk er water over 
tot het vormpje gevuld is. Laat de ijsblokvormpjes minimaal 4 uur bevriezen in 

de diepvriezer.

2Doe in elk glas 2 ijsblokjes en doe de rest van de ijsblokjes in de waterkan. 
Voeg eventueel citroen of komkommer toe om het water net wat extra smaak 

te geven. 

3 Schenk de glazen aan tafel in.

BENODIGDHEDEN: 
IJsblokjesvorm, waterkan en drinkglazen.



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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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

ROEREI EN AVOCADO 
Met speltbaguette en gruyère

• Aarbei-appelsmoothie 
• Ananas-meloen-mango-passiesap

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Gruyère (g) 7) f 50 100
Speltbaguette 
(st) 1) 17) 20) 21) 22) 25) 27)

2 4

Perssinaasappels (st) 6 12

Avocado (st) 1 2

Roomboter* (el) 1 2

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3259 / 779 642 / 153
Vetten (g) 43 8
 Waarvan verzadigd (g) 14,4 2,8
Koolhydraten (g) 73 14
 Waarvan suikers (g) 20,9 4,1
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 32 6
Zout (g) 1,3 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/lactose 
22) Noten 25) Sesam 27) Lupine

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Kluts de eieren met de helft van de gruyère, 
peper en zout in een kom.

2 Bak de speltbaguette 10 minuten in de oven. Pers ondertussen de sinaasappels 
uit. Snijd de avocado doormidden, verwijder de pit en de schil en snijd 

in plakken.

3 Smelt de helft van de roomboter in een koekenpan. Voeg de eieren toe en laat al 
roerend stollen.

4 Snijd de speltbaguette open, bestrijk met de overige roomboter en verdeel 
de avocado en het roerei erover. Garneer met de overige gruyère. Serveer met 

glaasjes sinaasappelsap.

 ROEREI EN AVOCADO  
Met speltbaguette en 
gruyère 
 
 
BANANENSPLIT  
Met yoghurt, meergranen- 
en chocoladevlokken  
 
 
RIJSTWAFELS  
Met hüttenkäse, kalkoenfilet 
en tuinkers



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

RIJSTWAFELS  
Met hüttenkäse, kalkoenfilet en tuinkers

1Halveer de banaan in de lengte. 

2 Verdeel de banaanhelften over de 
borden en verdeel de yoghurt over 

de banaan.

3 Bestrooi met de meergranen- 
en chocoladevlokken.

BANANENSPLIT 
Met yoghurt, meergranen- en chocoladevlokken

1Beleg 2 rijstwafels per persoon met 
hüttenkäse en beleg de andere 

rijstwafel met kalkoenfilet.

2 Snijd de tomaat in plakken en verdeel 
deze over hüttenkäse. Knip de tuinkers 

af en verdeel deze over alle rijstwafels. 
Bestrooi naar smaak met peper en zout.

3 Verdeel de rijstwafels over de borden.

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Rijstwafels (st) 6 12

Hüttenkäse (g) 7) f 100 200

Kalkoenfilet (plakken) f 2 4

Pruimtomaat (st) 1 2

Tuinkers (el) f 1½ 3

Peper & zout* Naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 544 / 130 412 / 98
Vetten (g) 3 2
 Waarvan verzadigd (g) 1,5 1,1
Koolhydraten (g) 15 11
 Waarvan suikers (g) 3,2 2,4
Vezels (g) 1 1
Eiwit (g) 10 8
Zout (g) 0,8 0,6

ALLERGENEN

7) Melk/lactose  

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Bananen (st) 2 4

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

Meergranenvlokken (g) 1) 19) 22) 25) 90 180

Chocoladevlokken (g) 6) 7) 19) 22) 25) 25 50

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1782 / 426 569 / 136
Vetten (g) 9 3
 Waarvan verzadigd (g) 5,6 1,8
Koolhydraten (g) 67 21
 Waarvan suikers (g) 32,0 10,2
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 12 4
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose  
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 25) Sesam
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