
Warmgerookte makreel combineert goed 
met de aromatische en krachtige Portugese 

Espiga om de vette vis te ondersteunen.

ESPIGA BRANCO

Fettuccine di semola

Rode cherrytomaten fOranje paprika f

SjalotGerookte makreel f

Verse oregano fKnoflookteen

Crème fraîche f

In de rokerij wordt de vers gevangen makreel schoongemaakt en een nacht gepekeld in zout 
water. Hierna wordt de vis op ambachtelijke wijze warmgerookt bij een temperatuur van circa 
80 graden. Makreel is rijk aan omega 3-vetzuren en daardoor een gezonde vis. Gemakkelijk Family

Eet binnen 5 dagen Quick & Easy
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FETTUCCINE MET WARMGEROOKTE MAKREEL 
Met cherrytomaten, crème fraîche en verse oregano

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 41 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gerookte makreel 
(g) 4) f

80    160    240    320    400    480    

Sjalot (st)  1/2 1    1    11/2 2    2    
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Verse oregano 
(takjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Oranje paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Fettuccine di semola 
(g) 1) 90 180 270 360 450 540

Crème fraîche 
(el) 7) 15) 20) f

2 4 6 8 10 12

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) 3247 / 776 512 / 122
Vet totaal (g) 37 6
 Waarvan verzadigd (g) 14,1 2,2
Koolhydraten (g) 77 12
 Waarvan suikers (g) 10,4 1,6
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 29 5
Zout (g) 1,0 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20) Soja 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de fettuccine met warmgerookte makreel.

GROENTEN SNIJDEN
Haal de gerookte makreel uit de koelkast. 

Kook 500 ml water per persoon in een pan met 
deksel voor de fettuccine. Snipper de sjalot en 
pers of snijd de knoflook fijn. Ris de blaadjes 
van de takjes oregano en snijd de blaadjes fijn. 
Snijd de oranje paprika in kleine blokjes en 
halveer de rode cherrytomaten.

PASTA KOKEN
Voeg de fettuccine toe aan de pan met 

kokend water en kook de fettuccine, afgedekt, 
12 – 14 minuten. Giet daarna af, bewaar 
een klein beetje kookvocht en laat zonder 
deksel uitstomen.

 GROENTEN BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een wok 
of hapjespan en fruit de sjalot, de knoflook en 
de oregano 2 minuten op laag vuur (zie tip). 
Voeg de blokjes paprika en de cherrytomaten 
toe, breng op smaak met peper en zout en bak 
5 minuten.

MAKREEL VERDELEN
 Verdeel ondertussen de makreel met 
2 vorken in kleine stukken.

MENGEN
 Voeg de crème fraîche en 25 ml 
kookvocht van de pasta per persoon toe aan 
de groenten en laat 1 minuut koken. Roer er 
daarna de fettuccine en het grootste deel van 
de makreel door.

tTIP
Ook lekker: bak de helft van de oregano 
krokant in wat olie en garneer hier de pasta 
mee. De olie krijgt zo extra veel smaak en is 
ook heerlijk in een dressing.

SERVEREN
 Verdeel de pasta over de borden en 
garneer met de overige makreel.

tTIP
Dit gerecht is calorierijk. Let je op je calorie-
inname? Gebruik dan maar 75 gram fettuccine 
per persoon.



Een stevige cheeseburger serveren we 
met Cabriz Tinto, een mooie kruidigheid 

en een lekkere houttoets kan deze burger 
makkelijk hebben!

CABRIZ TINTO

Geraspte cheddar f

Hamburger  
(half-om-half) f

Botersla f

Volkoren mini-
hamburgerbol

Nicola aardappelen

Vleestomaat fRode ui

Mayonaise f

Cheddar komt oorspronkelijk uit het dorpje Cheddar in het Engelse Somerset. Ook deze 
cheddar komt uit Somerset, van een familiebedrijf dat al meer dan 150 jaar kaas maakt. De 
scherpe smaak van de kaas gaat goed samen met het zoete van de tomaat en rode ui.Gemakkelijk Quick & Easy

Eet binnen 3 dagen
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Cheeseburger met tomaat en cheddar 
Met gebakken aardappeltjes en mayonaise

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 250    500    750    1000 1250 1500
Volkoren  
mini-hamburgerbol (st) 
1) 3) 7) 11) 20) 22) 27)

1    2    3    4    5    6    

Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vleestomaat (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Botersla (krop) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Hamburger 
(half-om-half) (100 g) f

1    2    3    4    5    6    

Geraspte cheddar 
(g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

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

25    50    75    100    125    150    

Olijfolie* (el) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Extra vierge olijfolie* (el) naar smaak
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) 4071 / 973 673 / 161
Vet totaal (g) 67 11
 Waarvan verzadigd (g) 21,6 3,6
Koolhydraten (g) 74 12
 Waarvan suikers (g) 10,1 1,7
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 41 7
Zout (g) 1,4 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 10) Mosterd 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 20) Soja 22) Noten 
27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de cheeseburger met tomaat en cheddar.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. Schil 

of was de aardappelen (nicola) grondig en 
snijd in parten. Verdeel de aardappelparten 
over een bakplaat met bakpapier en meng 
met de olijfolie, peper en zout. Bak de 
aardappelparten 25 – 30 minuten in de oven 
(zie tip). Schep halverwege om. Bak de laatste 
4 – 5 minuten de mini-hamburgerbol mee.

SNIJDEN
Snijd ondertussen de rode ui in ringen. 

Snijd de vleestomaat in plakken en haal de 
bladeren sla los van de krop. Meng in een 
saladekom de vleestomaat met de botersla, 
balsamicoazijn en extra vierge olijfolie naar 
smaak. Breng op smaak met peper en zout.

 UI BAKKEN
 Verhit een koekenpan met de roomboter 
op middellaag vuur en bak de uienringen 
4 – 6 minuten.

HAMBURGER BAKKEN
 Verhoog het vuur naar middelhoog en 
leg de hamburger bij de uienringen in de 
koekenpan. Bak de burger 2 – 3 minuten per 
kant, haal daarna uit de pan.

BURGERS BOUWEN
 Snijd de mini-hamburgerbol open. Beleg 
met wat botersla, een plak vleestomaat, wat 
rode ui en een burger per broodje. Schenk 
het bakvet over de hamburger en bestrooi 
met de geraspte cheddar. 

SERVEREN
 Serveer de burger met de 
aardappelparten, de overige salade en 
de mayonaise.

tTIP
Heb je een minder krachtige oven? Je kunt de 
aardappelen ook kort voorkoken, dan zijn ze 
eerder gaar.



De volle smaken van de parelcouscous met 
pompoen contrasteren we met de fruitige en 
aromatische Synera, een frisse tegenhanger.

SYNERA BLANCO

Hazelnoten

Feta fVerse dragon f

Kastanjechampignons
 f

Ui

ParelcouscousPompoenblokjes f

Dit gerecht is gemakkelijk en snel te maken, maar qua smaken uitdagend door de geurige 
dragon en hartige Griekse feta. Deze feta is gemaakt van schapenmelk en wordt soms 
aangevuld met geitenmelk. De kaas zorgt in dit gerecht voor extra romigheid.Gemakkelijk Quick & Easy

Eet binnen 3 dagen
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Parelcouscous met pompoen en feta 
Met kastanjechampignons en hazelnoten

OriginalGTotaal: 20-25 min.5

tLUST IK WEL-TIP     
 VAN CLAIRE
Wil je weten of je 
kind(eren) voldoende 

voedingsstoffen binnenkrijgen? 
Hou de globale Easy Peasy Plate 
Rule aan: 50% van het bord bestaat 
uit groente, 25% uit eiwitten en 
25% uit volwaardige granen. Beetje 
goede vetten erbij en klaar.



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kastanjechampignons 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Pompoenblokjes (g) 
23) f

100 200 300 400 500 600

Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Verse dragon (takjes) 
23) f

3    6    9    12    15    18    

Feta (g) 7) f 40 75 100 125 150 175
Hazelnoten (g) 8) 19) 
22) 25) 10 20 30 40 50 60

Groentebouillon* (ml) 175 350 525 700 875 1050
Olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Witte balsamicoazijn* 
(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) 2502 / 598 455 / 109
Vet totaal (g) 23 4
 Waarvan verzadigd (g) 6,5 1,2
Koolhydraten (g) 71 13
 Waarvan suikers (g) 8,2 1,5
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 23 4
Zout (g) 2,9 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscous met pompoen en feta.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden 

en bereid de groentebouillon in een pan 
met deksel voor de parelcouscous. Snijd 
ondertussen de ui in halve ringen, veeg 
de kastanjechampignons schoon met 
keukenpapier en snijd in plakken.

GROENTEN IN DE OVEN
Verdeel de ui, champignons en 

pompoenblokjes over een bakplaat met 
bakpapier. Besprenkel met de olijfolie en 
breng op smaak met ruim peper en zout. 
Bak 15 – 20 minuten in de oven, schep 
halverwege om.

 PARELCOUSCOUS KOKEN
 Voeg ondertussen de parelcouscous toe 
aan de pan met bouillon, breng opnieuw aan 
de kook en kook de parelcouscous, afgedekt, 
in 12 minuten droog. Voeg eventueel extra 
water toe wanneer de parelcouscous te snel 
droog wordt. Roer daarna de korrels los en 
laat zonder deksel uitstomen. 

DRAGON SNIJDEN
 Pluk ondertussen de blaadjes dragon 
van de steeltjes, houd de blaadjes heel en 
snijd de steeltjes fijn. Verkruimel de feta 
en snijd de hazelnoten grof. Verhit een 
koekenpan, zonder olie, op hoog vuur en bak 
de hazelnoten tot ze beginnen te geuren.

MENGEN
 Meng de groenten uit de oven met de 
witte balsamicoazijn en het grootste deel van 
de dragon door de parelcouscous en breng op 
smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
garneer met de feta, hazelnoten en overige 
dragon. Besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.

tTIP
Heb je nog dragontakjes over? Doe dit bij 
de extra vierge olijfolie in de fles en maak zo 
heerlijke dragonolie. Lekker in dressings of om 
een pesto mee te maken.

tLUST IK WEL-TIP VAN CLAIRE
Claire van den Heuvel is expert op het 
gebied van kinderen & voeding en schreef 
samen met Vera van Haren de populaire 
Easy Peasy-boeken.
Meer over dit onderwerp lees je op blog.HelloFresh.nl



De kleur én smaak van de roodbaarsfilet 
gaan perfect samen met de rode fruitaroma's 

van de Varas Rosé. 

VARAS ROSÉ

Kerriepoeder

Magere yoghurt fVerse munt f

Rode cherrytomaten fUi

BulgurSpinazie f

Roodbaarsfilet  
met vel f

Vandaag maak je een kruidige bulgur waarbij je een mooi stukje roodbaarsfilet serveert. De 
roodbaars is een smaakvolle, stevige vis. Hij eet voornamelijke garnalen en haring waardoor zijn 
smaak daar ook wat van weg heeft. Je geeft het gerecht veel frisheid  door de yoghurtsaus, waar 
ook munt in zit. 

Supersimpel Discovery

Eet binnen 3 dagen

- D

§

Roodbaarsfilet met bulgur en yoghurtdressing 
Met spinazie, rode cherrytomaten en munt

Calorie-focusLTotaal: 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
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Spinazie (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Bulgur (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Verse munt 
(blaadjes) 23) f

3    6    9    12    15    18    

Magere yoghurt 
(el) 7) 19) 22)f

2    4    6    8    10    12    

Kerriepoeder (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Roodbaarsfilet met vel 
(120 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Groentebouillon* (ml) 175 350 525 700 875 1050
Olijfolie* (el)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Sambal* (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) 2393 / 572 348 / 83
Vet totaal (g) 15 2
 Waarvan verzadigd (g) 2,8 0,4
Koolhydraten (g) 75 11
 Waarvan suikers (g) 3,8 0,6
Vezels (g) 21 3
Eiwit (g) 38 6
Zout (g) 2,7 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel, kom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de roodbaarsfilet met bulgur en yoghurtdressing.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon voor de bulgur. 

Snipper ondertussen de ui en halveer de 
rode cherrytomaten. Scheur de spinazie in 
kleinere stukken.

BULGUR KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een wok 

of hapjespan met deksel en fruit de ui met de 
sambal 2 minuten op middellaag vuur. Voeg 
vervolgens de bulgur, bouillon en de helft van 
de cherrytomaten  toe en kook, afgedekt, 
in 10 – 12 minuten op laag vuur droog. 
Schep regelmatig om en laat zonder deksel 
uitstomen. Breng op smaak met de peper 
en zout. 

 YOGHURTSAUS MAKEN
 Snijd ondertussen de munt in dunne 
reepjes (zie tip). Meng in een kom de yoghurt, 
het kerriepoeder en de helft van de munt. 
Breng de saus op smaak met peper en zout. 

MENGEN
 Meng de spinazie en de overige 
cherrytomaten door de bulgur. Dep de 
roodbaarsfilet droog met keukenpapier. 

VIS BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur. Bak de 
roodbaarsfilet 2 – 3 minuten op het vel. 
Verlaag het vuur, keer de roodbaarsfilet om 
en bak nog 1 – 2 minuten op de andere kant. 
Breng op smaak met peper en zout. 

tTIP
Snel en makkelijk munt in reepjes snijden? Leg 
de blaadjes op elkaar, rol op als een sigaar en 
snijd dan in dunne reepjes. 

SERVEREN
 Verdeel de bulgur over de borden, 
serveer met de roodbaarsfilet en schenk 
de yoghurtsaus erover. Garneer met de 
overige munt.

tTIP
Vind je het lastig om vis te bakken? Probeer 
dan tijdens het bakken de pan af en toe te 
schudden. Hierdoor bakt de vis niet vast aan 
de pan. Ook is het lekker om een klein beetje 
roomboter met de olie te verhitten. Zo krijgt de 
vis een zachte, romige smaak.



Malse kipdrumsticks uit de oven met als 
tegenhanger een Masan die gemaakt is 

van de merlot druif en een fruitig en sappig 
karakter heeft. 

MASAN ROUGE

Aïoli f

Mesclun fGekruide  
kipdrumsticks f

Pruimtomaat fBospeen f

Nicola aardappelenCitroen

De kipdrumsticks in dit gerecht zijn op smaak gebracht met piri-piri-kruiden: een pittig 
kruidenmengsel dat veel gebruikt wordt in de Portugese keuken. Je serveert er romige aïoli bij, 
een mediterrane saus op basis van mayonaise met lekker veel knoflook. Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen

Glutenvrij

Lactosevrij
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Piri-piri kipdrumsticks met aïoli 
Met geroosterde bospeen en aardappeltjes 

OriginalTotaal: 35-40 min.8
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GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bospeen (g) f 150 300 450 600 750 900
Pruimtomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Nicola aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200
Gekruide kipdrumsticks 
(st) f

2 4 6 8 10 12

Mesclun (g) 23) f 40 60 80 100 120 140
Aïoli (el) 3) 10) 19) 22)f 1    2    3    4    5    6    
Olijfolie* (el) 1    2    3    4    5    6    
Witte balsamicoazijn* 
(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) 3247 / 776 461 / 110
Vet totaal (g) 42 6
 Waarvan verzadigd (g) 7,6 1,1
Koolhydraten (g) 54 8
 Waarvan suikers (g) 13,1 1,9
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 39 6
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, hapjespan met deksel en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de piri-piri kipdrumsticks met aïoli.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snijd het loof van de bospeen en snijd 
de peen in de lengte in kwarten. Snijd de 
pruimtomaat in parten en pers de citroen uit. 
Was de aardappelen (nicola) grondig en snijd 
in parten. 

BAKPLAAT VULLEN
Verdeel de tomaat over een bakplaat met 

bakpapier en leg de gekruide kipdrumsticks 
erop. Leg de peen ernaast. Besprenkel de kip 
en de groenten met de helft van de olijfolie en 
2 tl citroensap per persoon. Breng op smaak 
met peper en zout.

 IN DE OVEN
 Bak de groenten en de kipdrumsticks 
25 – 30 minuten in de oven, of tot de 
kipdrumsticks gaar en goudbruin zijn. Schep 
halverwege om.

AARDAPPELEN BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie 
in een hapjespan met deksel en bak de 
aardappelen 25 – 30 minuten, afgedekt, op 
middelhoog vuur. Haal na 20 minuten de 
deksel van de pan. Schep regelmatig om en 
breng op smaak met peper en zout. 

SALADE MAKEN
 Meng ondertussen in een saladekom de 
mesclun met de witte balsamicoazijn en ½ tl 
citroensap per persoon. 

SERVEREN
 Verdeel de kipdrumsticks, de groenten 
en de gebakken aardappelen over de borden. 
Serveer met de salade en de aïoli.

tTIP
Wil je kip met een knapperig velletje? 
Verhit dan ½ el olijfolie per persoon in een 
koekenpan en bak de kipdrumsticks in 
5 – 6 minuten rondom aan. Haal ze uit de pan 
en leg ze halverwege de baktijd van de peen op 
de bakplaat erbij.



De aardse pastinaak uit dit gerecht gaat 
goed samen met de lichte kruidigheid en 
de smaak van bosaardbeitjes van deze 

vriendelijke L'Auréole Rouge.

L'AURÉOLE ROUGE

Pecannoten

Rucola fVerse rozemarijn f

BataatDoré aardappelen

Courgette fPastinaak f

Kruidenkaasblokjes f

Dit is een goed gevulde, vrolijk gekleurde stamppot die je maakt het met pastinaak, bataat, 
aardappelen, rucola, courgette en pecannoten. De kruidenkaasblokjes zorgen voor romigheid in 
het gerecht, daarnaast zorgt de rozemarijn voor een aromatische smaak. Net even wat anders 
dan een boerenkool- of andijviestampot.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Glutenvrij
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STAMPPOT MET PASTINAAK EN BATAAT 
Met rucola, pecannoten en kruidenkaasblokjes

FamilybTotaal: 35-40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Doré aardappelen (g) 150    300    450    600    750    900    
Bataat (g) 150    300    450    600    750    900    
Pastinaak (g) f 75    150    225    300    375    450    
Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse rozemarijn 
(takjes) 23) f

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

Rucola (g) 23) f 30    60    90    120    150    180    
Pecannoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 15    30    45    60    75    90    

Kruidenkaasblokjes 
(g) 7) f

25    50    75    100    125    150 

Olijfolie* (el) 1    1    2    2    2    3    
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) 2879 / 688 445 / 106
Vet totaal (g) 27 4
 Waarvan verzadigd (g) 7,5 1,2
Koolhydraten (g) 84 13
 Waarvan suikers (g) 24,5 3,8
Vezels (g) 16 2
Eiwit (g) 18 3
Zout (g) 1,0 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Grote pan, koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de stamppot met pastinaak en bataat.

VOORBEREIDEN
Schil of was de aardappelen (doré), de 

bataat en de pastinaak grondig. Snijd de 
aardappelen en de bataat in kwarten en 
snijd de pastinaak in plakken van ongeveer 
dezelfde grootte.

KOKEN
Zorg dat de aardappel, bataat en 

pastinaak net onder water staan in een grote 
pan met deksel. Breng afgedekt aan de kook 
met een snufje zout en kook in 12 – 15 minuten 
gaar. Giet daarna af, bewaar een klein 
gedeelte van het kookvocht en laat zonder 
deksel uitstomen.

 SNIJDEN
 Snijd ondertussen de courgette in kleine 
blokjes van 1 cm. Ris de rozemarijn van de 
takjes en snijd de rozemarijn fijn. Scheur de 
rucola klein en hak de pecannoten grof.

PECANNOTEN ROOSTEREN
 Verhit een koekenpan op hoog vuur 
en rooster de pecannoten, zonder olie, 
goudbruin. Haal uit de pan en bewaar 
apart. Verhit vervolgens de olijfolie in 
dezelfde koekenpan en bak de courgette en 
rozemarijn 6 – 7 minuten op middelhoog vuur. 
Breng op smaak met peper en zout. 
.

PUREE STAMPEN
 Stamp de aardappelen, bataat en 
pastinaak met een aardappelstamper 
tot een grove puree. Roer de courgette, 
kruidenkaasblokjes, mosterd en het grootste 
deel van de rucola door de stamppot (zie tip). 
Voeg eventueel wat kookvocht toe om het 
geheel smeuïger te maken (zie tip). Breng op 
smaak met peper en zout.

tTIP
Wil je een nog smeuïgere stamppot? Voeg dan 
een scheutje melk en een klont roomboter toe. 

SERVEREN
 Verdeel de stamppot over de borden en 
garneer met de pecannoten en overige rucola.

tTIP
Rucola kan wat bitter smaken als je het verhit. 
In plaats van het door de stamppot te roeren 
kun je er ook een bedje van maken op de 
borden en daar de stamppot op serveren.



De Indiase basmatirijst combineren we graag 
met een aromatische witte Lavila. De verse 
spinazie wordt ondersteund door de frisse 

tonen in de wijn.

LAVILA BLANC

Mangochutney f

SojasausGezouten pinda's

UiBasmatirijst

Rode peper fKnoflookteen

Vrije-uitloopei f

Spinazie f

Vandaag maak je nasi goreng, wat in het Indonesisch gebakken rijst betekent. Dit gerecht wordt 
in veel verschillende landen gegeten en kent dan ook minstens zoveel variaties. Deze variant 
breng je op smaak met mangochutney, sojasaus, rode peper en knoflook. Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

NASI MET MANGOCHUTNEY EN SPIEGELEI  
Met spinazie en pinda’s

OriginalTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Basmatirijst (g) 85 170 250 335 420 500
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Gezouten pinda's (g) 5) 
22) 25) 20 40 60 80 100 120

Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Mangochutney 
(g) 10) 19) 22) f

60 120 160 240 280 320

Spinazie (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie* (el) 1 2 2 3 3 3
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) 3590 / 858 554 / 132
Vet totaal (g) 35 5
 Waarvan verzadigd (g) 9,1 1,4
Koolhydraten (g) 109 17
 Waarvan suikers (g) 32,3 5,0
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 25 4
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda's 6) Soja 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kom, wok of hapjespan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de nasi met mangochutney en spiegelei.

RIJST KOKEN
Breng 250 ml water aan de kook in een 

pan met deksel voor de rijst. Kook de rijst, 
afgedekt, 10 – 12 minuten. Giet daarna af en 
laat zonder deksel uitstomen.

SNIJDEN EN HAKKEN
Snipper ondertussen de ui en pers of snijd 

de knoflook fijn. Verwijder de zaadlijsten van 
de rode peper en snijd de rode peper fijn. Hak 
de gezouten pinda's grof.

 SAUS MAKEN
 Maak in een kom een saus van de 
sojasaus, de helft van de zonnebloemolie, 
1 el water per persoon en de helft van de 
mangochutney (zie tip). Verhit de overige 
zonnebloemolie in een wok of hapjespan en 
fruit de ui, knoflook en rode peper 2 minuten 
op laag vuur. Voeg de spinazie toe, draai 
het vuur middelhoog en roerbak ongeveer 
3 minuten of tot het grootste deel van het 
vocht verdampt is. 

ROERBAKKEN
 Voeg de rijst toe aan de wok of hapjespan 
en roerbak 3 minuten. Voeg tenslotte de saus 
toe en roerbak nog 2 minuten. Breng op smaak 
met peper en zout.

EI BAKKEN
 Verhit ondertussen de roomboter in 
een koekenpan op middelhoog vuur en bak 
1 spiegelei per persoon. 

tTIP
Dit gerecht is calorierijk. Let jij op jouw 
calorie-inname? Kook dan maar 60 – 70 gram 
basmatirijst per persoon en gebruik de helft 
van de pinda’s en mangochutney.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden. 
Serveer met het spiegelei en de overige 
mangochutney en garneer met de pinda’s.

tTIP
Hou je niet van zoet, of wil je de smaken liever 
zelf doseren? Meng de mangochutney dan 
niet door de saus maar serveer deze apart en 
bepaal tijdens het diner zelf de hoeveelheid. 
Breng het gerecht dan wel goed op smaak met 
peper en zout, want de chutney zorgt ook voor 
meer smaak. 



Dit gerecht met falafel serveren we met een 
stevige Berticot van cabernet sauvignon, 

zwarte bessen en fijne tannines.

BERTICOT ROUGE

Falafel f

Groentemix fLimoen 

Verse gemberRode paprika f

Botersla fVerse munt f

Yoghurt-tahinsaus f

Tortilla's

Door de paprika in deze falafelwrap te poffen in de oven, wordt hij boterzacht en zoet. Erbij 
serveer je een yoghurtsaus die we voor je op smaak gebracht hebben met tahin. Tahin is een 
pasta gemaakt van sesamzaad, die goed samengaat met de smaak van kikkererwten -  het 
hoofdingrediënt van bijvoorbeeld hummus maar ook van deze falafel. 

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen

* L
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Wrap met falafel, gepofte paprika en tahinsaus 
Met frisse rodekool-wortelmix

VeggieVTotaal: 35-40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse gember (cm)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse munt 
(blaadjes) 23) f

9 18 27 36 45 54

Botersla (krop) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Limoen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Groentemix (g) 23) f 50 100 150 200 250 300
Falafel (g) 1) 19) 22)f 125 250 375 500 625 750
Tortilla's (st) 1) 20) 21) 2 4 6 8 10 12
Yoghurt-tahinsaus 
(el) 7) 11) 19) 22) f

2 4 6 8 10 12

Wittewijnazijn* (el) 1 2 3 4 5 6
Suiker* (tl) 1 2 3 4 5 6
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) 1891 / 452 443 / 106
Vet totaal (g) 22 5
 Waarvan verzadigd (g) 3,8 0,9
Koolhydraten (g) 45 11
 Waarvan suikers (g) 29,1 6,8
Vezels (g) 12 3
Eiwit (g) 14 3
Zout (g) 1,9 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 20) Soja 21) Melk/lactose 
22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, 2x aluminiumfolie, 3x kom, fijne rasp en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de wrap met falafel, gepofte paprika en tahinsaus.

PAPRIKA POFFEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Leg de rode paprika op een bakplaat 
met aluminiumfolie. Pof de paprika 
20 –  25 minuten in de oven, of tot de paprika 
zacht is en de schil geblakerd (zie tip). Draai 
halverwege om. Haal de paprika uit de 
oven en leg direct in een kom. Dek af met 
aluminiumfolie en laat afkoelen totdat je de 
paprika kunt aanraken zonder je te branden. 

RASPEN EN SNIJDEN
Schil ondertussen de gember en rasp 

fijn. Snijd de blaadjes munt in reepjes. Snijd 
de botersla in repen en pers de helft van de 
benodigde limoen uit. Snijd de overige limoen 
in partjes.

 GROENTEMIX MENGEN
 Maak in een kom een dressing van de 
wittewijnazijn, ½ el van het limoensap per 
persoon, de geraspte gember en de suiker. 
Breng op smaak met peper en zout. Voeg de 
groentemix en de helft van de munt toe en 
schep goed om. Laat intrekken. 

FALAFEL BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
koekenpan en bak de falafel in 5 – 6 minuten 
rondom bruin. Meng ondertussen in een 
kom de botersla met de helft van de 
zoetzure groentemix. Verpak de tortilla's 
in aluminiumfolie en verwarm de laatste 
2 – 3 minuten mee met de paprika in de oven. 

PAPRIKA SNIJDEN
 Trek voorzichtig de schil van de paprika, 
verwijder de zaadlijsten en snijd de paprika 
in repen. (Let op: er kan hete stoom uit de 
paprika komen!) Breng op smaak met peper 
en zout.

SERVEREN
 Verdeel de tortilla's over de borden 
en leg er een paar blaadjes sla, wat van de 
groentemix en de paprika op. Verdeel de 
falafel en de yoghurt-tahinsaus erover. 
Bestrooi met de overige munt en serveer met 
de partjes limoen en de overige groentemix.

tTIP
Heeft de schil van de paprika flink wat zwarte 
plekjes? Geen probleem! Juist dat geeft die 
lekkere grillsmaak.



Een rijke Hongaarse stoofpot met gekruide 
biefstuk gaat perfect samen met een kruidige 

Spaanse Synera.

SYNERA TINTO

Gemalen komijnzaad

Gerookt paprikapoederGele paprikaf

UiMelody aardappelen 

Champignons fKnoflookteen

Zure room f

Verse bladpeterselie fTomatenpassata 

Biefstukreepjes f

Dit is een snelle variant van de traditionele Hongaarse goulash. De stoof wordt gekruid met 
gerookt paprikapoeder en komijn. Hierdoor komen heerlijke geuren vrij in de keuken. Samen 
met de gekookte aardappelen is dit een hartverwarmende maaltijd voor de gure herfsdagen. Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij

* L
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HONGAARSE GOULASH MET BIEFSTUKREEPJES  
Met groenten en zure room

DiscoveryDTotaal: 20-25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Melody aardappelen (g) 250    500    750    1000    1250    1500    
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Champignons (g) f 125    250    375    500    625    750    
Gele paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gerookt paprikapoeder 
(tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Gemalen komijnzaad 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Biefstukreepjes (g) f 100    200    300    400    500    600    
Tomatenpassata (g) 100    200    300    400    500    600    
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Zure room (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Olijfolie* (el) 1    2    3    4    5    6    
Zwarte balsamicoazijn* 
(el) 2 4 6 8 10 12

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2435 / 582 339 / 81
Vet totaal (g) 22 3
 Waarvan verzadigd (g) 6,6 0,9
Koolhydraten (g) 54 8
 Waarvan suikers (g) 15,3 2,1
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 0,7 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan en kom.
Laten we beginnen met het koken van de Hongaarse goulash met biefstukreepjes.

AARDAPPELEN SNIJDEN
Schil of was de aardappelen (melody) 

grondig en snijd in grove stukken.

tTIP
Vind je de rooksmaak van gerookt paprika-
poeder niet zo lekker? Je kunt natuurlijk ook 
gewoon paprikapoeder gebruiken. 

AARDAPPELEN KOKEN
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.

tTIP
Let jij niet op je calorie-inname? Voeg dan alle 
aardappelen toe.

 GROENTEN SNIJDEN
 Snipper ondertussen de helft van de ui, 
en snijd de andere helft in parten. Bewaar 
apart. Pers of snijd de knoflook fijn. Veeg de 
champignons schoon met keukenpapier en 
snijd de champignons in kwarten. Snijd de 
gele paprika in reepjes.

BAKKEN
 Verhit de helft van de olijfolie in een wok 
of hapjespan met deksel en fruit de parten 
ui 1 – 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg 
de helft van het gerookte paprikapoeder 
en de helft van de gemalen komijn toe en 
bak 1 minuut. Voeg de biefstukreepjes, 
champignons en paprika toe en bak 
nog 4 – 5 minuten. Haal de groenten en 
biefstukreepjes uit de pan en bewaar in 
een kom.  

SAUS MAKEN
 Verhit de overige olijfolie in dezelfde wok 
of hapjespan en fruit hierin de gesnipperde 
ui met de knoflook, het overige gerookte 
paprikapoeder en de komijn 3 minuten op 
middelhoog vuur. Voeg de passata en de 
zwarte balsamicoazijn toe. Laat 5 minuten 
zachtjes koken op middellaag vuur. Voeg de 
biefstukreepjes en groenten toe, schep goed 
om en laat het geheel, met deksel, nog een 
paar minuten stoven.   

SERVEREN
 Snijd ondertussen de bladpeterselie grof. 
Verdeel de aardappelen over de borden en 
schep de goulash erop. Serveer met een lepel 
zure room en garneer met de peterselie. 

tTIP
De hoeveelheid vocht die verdampt uit de saus 
is erg afhankelijk van de pan die je gebruikt. 
Wordt de stoof wat te droog? Voeg dan een 
beetje water of groentenbouillon toe. 



Deze gemarineerde zongedroogde tomaten 
zijn op smaak gebracht met knoflook, 

kappertjes en oregano. De tomaten worden 
na de pluk op traditionele wijze gedroogd 

onder de Turkse zon.

ZONGEDROOGDE TOMATEN

Verse geitenkaas  f

Fusilli integrale Verse basilicum f

Courgette fSjalot

Zongedroogde  
tomaten f

Kastanjechampignons
 f

Pijnboompitten

De saus voor deze pasta is een crème van courgette en geitenkaas. Door groenten op 
deze manier in een saus te verwerken, eet je er makkelijk een grote hoeveelheid van. De 
zongedroogde tomaatjes en het basilicum geven het gerecht extra pit.Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen
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Fusilli integrale met courgette-geitenkaascrème 
Met zongedroogde tomaten en kastanjechampignons

DiscoveryDTotaal: 30-35 min.7
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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 
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+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kastanjechampignons 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Zongedroogde tomaten 
(g) f

30 60 90 120 150 180

Verse basilicum 
(blaadjes) 23) f

6 12 18 24 30 36

Fusilli integrale (g)  1) 90 180 270 360 450 540
Verse geitenkaas 
(g) 7) f

50 100 150 200 250 300

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

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

Bouillonblokje* (st)  1/5  2/5  3/5  4/5 1    11/5
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3084 / 737 522 / 125
Vet totaal (g) 25 4
 Waarvan verzadigd (g) 9,4 1,6
Koolhydraten (g) 91 15
 Waarvan suikers (g) 23,5 4,0
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 30 5
Zout (g) 2,2 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, 2 x koekenpan, hoge kom en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de fusilli integrale met courgette-geitenkaascrème.

GROENTEN SNIJDEN
Kook 500 ml water per persoon in een pan 

met deksel voor de fusilli integrale. Snipper de 
sjalot. Snijd de courgette in blokjes van 1 cm. 
Snijd de kastanjechampignons in plakken en 
de zongedroogde tomaten in stukjes. Snijd de 
blaadjes basilicum in reepjes.

KOKEN EN BAKKEN
Voeg de fusilli toe aan de pan met 

kokend water en kook de fusilli, afgedekt, 
13 – 15 minuten. Giet daarna af, bewaar 
1 el kookvocht per persoon en laat zonder 
deksel uitstomen. Verhit ondertussen de 
helft van de olijfolie in een koekenpan en 
fruit de sjalot 2 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de blokjes courgette toe en bak in 
10 – 12 minuten zacht en bruin (zie tip).

 BOUILLON TOEVOEGEN
  Schenk de witte balsamicoazijn in de pan 
en verwarm nog 1 minuut. Voeg het kookvocht 
van de fusilli toe aan een hoge kom, verkruimel 
er 1/5 bouillonblokje per persoon boven en roer 
goed door. 

CRÈME MAKEN
 Voeg de courgette en de sjalot 
vervolgens toe aan de hoge kom en verkruimel 
de geitenkaas erover. Voeg de helft van het 
basilicum toe en pureer de courgette en 
de geitenkaas met een staafmixer tot een 
gladde saus. Verhit ondertussen de overige 
olijfolie in dezelfde koekenpan en bak de 
kastanjechampignons in 5 – 7 minuten bruin 
op middelhoog vuur. Breng op smaak met 
peper en zout. 

PASTA MENGEN
 Verhit ondertussen een andere 
koekenpan op hoog vuur en rooster de 
pijnboompitten, zonder olie, goudbruin. 
Meng vervolgens de courgettecrème en de 
helft van de champignons, pijnboompitten 
en zongedroogde tomaten door de fusilli.

SERVEREN
 Verdeel de pasta over de borden en leg 
er de overige kastanjechampignons op. 
Bestrooi met de overige pijnboompitten, 
zongedroogde tomaten en het basilicum.

tTIP
Roer tijdens het bakken van de courgette maar 
een paar keer door de pan. Als je te veel roert, 
worden de blokjes niet bruin.



Peer Mandarijn

Gemakkelijk*
De zoete dadels en de frisse peer en mandarijn geven deze 
strüdel een verrassende smaak. De kruidige kaneel en de 
knapperige walnoten maken het helemaal af. Geen fan 
van peer? Vervang deze dan door appel, banaan, mango 
of perzik. Ook kun je de dadels door ander gedroogd fruit 
naar wens vervangen.

PERENSTRUDEL 
Een variatie op de klassieke Oostenrijkse apfelstrudel 



BEGIN 
GOED

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen.
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INGREDIËNTEN 2P

Peren (st) 2
Mandarijn (st) 1
Vellen filodeeg* (vellen) 6
Dadels* (st) 3
Walnoten* (st) 3
Honing* (el) 1
Zonnebloemolie* (el) 1
Ei* (st) 1
Rietsuiker* (el) 1
Kaneel* (tl) 2

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

ALLERGENEN

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

1 Laat het filodeeg op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor op 190 graden. 

2 Snijd de peren (schillen is niet nodig) en de dadels klein. Hak de walnoten grof en pers de 
mandarijn uit. 

3Meng de peren, dadels, walnoten en het mandarijnsap met de honing, 1½ tl kaneel en 
2 el water in een steelpan met deksel en verwarm, afgedekt, 5 minuten op laag vuur. Roer 

een paar keer goed door.

4Maak van 2 vellen filodeeg 1 groot vel door ze met de randen aan elkaar te plakken met 
water en zonnebloemolie. Keer dan het filodeeg om en besprenkel deze kant van het 

deeg ook met water en zonneblo emolie.

5 Schep 3 el vulling op de linkerkant van het filodeeg. Houd aan de boven- en onderkant 
ongeveer 2 cm over. Vouw deze randen naar binnen en rol het filodeeg op als een 

pakketje. Leg de strudel op een bakplaat met bakpapier. Herhaal deze stappen met de 
overige vellen.

6 Kluts het ei en bestrijk de strudels hiermee. Bestrooi met de rietsuiker en overige kaneel 
en bak de strudels 20 – 25 minuten in de oven of tot deze goudbruin en knapperig zijn.

BENODIGDHEDEN: 
Steelpan met deksel en bakplaat met bakpapier.
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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

CROISSANT   
Met een gekookt eitje en vruchtenspread

• Sinaasappel-kiwisap  

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4
Meergranen croissant 
(st) 1) 3) 6) 7) 11) 22) 27) f

2 4

Appel-framboos vruchtenspread 
(potje )

1 2

Roomboter* naar smaak

Zout* snufje

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Steelpan met deksel 

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1452 / 347 1210 / 289
Vetten (g) 22 18
 Waarvan verzadigd (g) 8,6 7,2
Koolhydraten (g) 24 20
 Waarvan suikers (g) 2,4 2,0
Vezels (g) 2 2
Eiwit (g) 13 11
Zout (g) 1,0 0,8

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam 
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 27) Lupine 1 Verwarm de oven voor op 180 graden. 

2 Zorg dat de eieren net onder water staan in een steelpan met deksel. Breng 
afgedekt aan de kook en kook de eieren in 6 – 8 minuten hard. Laat daarna 

schrikken onder koud water.

3 Bak de croissants 5 minuten in de oven. 

4 Hak het kopje van het ei en bestrooi het ei met zout. Snijd de croissants open en 
besmeer met roomboter en de vruchtenspread.

 CROISSANT  
Met een gekookt eitje en 
vruchtenspread  
 
 
BANAAN-
KOKOSSMOOTHIE  
Met yoghurt en dadels   
 
 
SPELTWAFELS MET 
KOMIJNEKAAS  
Met avocado en tuinkers  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

SPELTWAFELS MET KOMIJNEKAAS  
Met avocado en tuinkers

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Banaan (st) 2 4

Kokosmelk (ml) 26) 75 150

Havermout (g) 1) 15) 19) 22) 25) 75 150

Dadelstukjes (g)19) 22) 25 50

Bulgaarse yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 125 250

Honing (potje) 1 2

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Blender of staafmixer met hoge kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1849 / 442 629 / 150
Vetten (g) 13 4
 Waarvan verzadigd (g) 8,6 2,9
Koolhydraten (g) 68 23
 Waarvan suikers (g) 39,0 13,3
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 10 3
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose  
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 25) Sesam 26) Sulfiet

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Avocado (st) ½ 1

Oer speltwafels (st) 1) 20) 25) 6 12

Komijnekaas (plak) 7) f 2 4

Tuinkers (el) 15) 23) 24) f 2 4

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1322 / 316 1236 / 295
Vetten (g) 16 15
 Waarvan verzadigd (g) 5,8 5,4
Koolhydraten (g) 29 27
 Waarvan suikers (g) 1,8 1,7
Vezels (g) 6 6
Eiwit (g) 11 10
Zout (g) 0,4 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose  
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten  20) Soja 23) Selderij 
24) Mosterd 25) Sesam

1 Snijd de banaan in plakken en mix met 
de kokosmelk, havermout en de helft 

van de dadelstukjes in een blender of hoge 
kom met staafmixer tot een dikke smoothie. 

2 Verdun de smoothie met de yoghurt 
en eventueel een scheutje water. Voeg 

de helft van de honing toe en mix nog 
even door.

3 Verdeel de smoothie over kommen 
of glazen en garneer met de overige 

dadelstukjes en honing.

BANAAN-KOKOSSMOOTHIE  
Met yoghurt en dadels 

1Halveer de avocado en lepel het 
vruchtvlees eruit. 

2 Verdeel de avocado over de 
speltwafels en beleg met 

de komijnekaas.

3 Garneer met tuinkers en bestrooi met 
peper en zout naar smaak.

tTIP
Je kunt de eventueel overgebleven 
gehalveerde avocado op een later moment 
gebruiken door deze te besprenkelen 
met citroensap en afgedekt te bewaren in 
de koelkast.  



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 42 - 14 t/m 18 oktober

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

Orzo met garnalen en venkel Mexicaanse taco's met kipgehakt

Spinazie-gehaktpotje met peterseliewortel

Gele paprika-maissoep met feta

Portobello uit de oven met verse rozemarijn 

Aubergine uit de oven met tomaat en oude kaas

Kippendij in romige cheddar-biersaus 

Klassieke Indiase curry met yoghurt

Aziatische noedels met roerei en pinda’s



 ONTBIJTBOX

 FRUITBOX

 De keuze van
WIETEKE
 De keuze van
WIETEKE

“De mosselen zijn volgende 
week mijn favoriet, omdat 

het mij terugbrengt naar mijn 
jeugdvakanties, waarin we 

zelf mosselen vingen, om ze 
vervolgens ook op te eten. Ik 
vind de mediterrane twist met 
tomatenbouillon erg leuk. Maar 

nog leuker vind ik dat deze 
mosselen uit Zeeland komen!”

Mosselen in mediterrane 
tomatenbouillon

uit ons 

Productteam!uit ons 

Productteam!

Week 14 t/m 18 oktober
Appel-havermout koeken

Kaas-spekomelet (met zuurdesembroodje)

Mango-smoothiebowl

Volle yoghurt met appel


