
De zoete mangochutney gaat heerlijk samen 
met de verfrissende Masan Blanc. Deze wijn 

heeft een bouquet met tonen van kruisbessen 
en limoen. 

MASAN BLANC

Mangochutney f

SojasausSchelvisfilet  
zonder vel f

PeenRode ui

NoedelsSnijbonen f

Schelvis heeft een zachte, sappige structuur die vraagt om een voorzichtige behandeling. Hij 
heeft wat weg van kabeljauw maar is verfijnder en sterker van smaak. Hierdoor kan de schelvis 
de zoete, lichtpittige mangochutney goed hebben. De sojasaus versterkt de smaak van de 
chutney en zorgt voor een oosterse tintje. 

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen

* L

§

SCHELVISFILET MET NOEDELS 
Met zoete mangochutney en sojasaus 

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 50 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Snijbonen (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Noedels (g) 1) 70 140 200 270 340 400
Schelvisfilet zonder vel 
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Sojasaus (ml) 1) 6) 5 10 15 20 25 30
Mangochutney (g) 
10) 19) 22) f

40 80 120 160 200 240

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) 2406 / 575 363 / 87
Vet totaal (g) 9 1
 Waarvan verzadigd (g) 4,8 0,7
Koolhydraten (g) 85 13
 Waarvan suikers (g) 29,7 4,5
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 1,9 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 6) Soja 10) Mosterd
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 schelvisfilet met noedels.

VOORBEREIDEN
Kook 500 ml water per persoon in een pan 

met deksel voor de noedels. Snijd de rode ui in 
halve ringen en snijd de peen in dunne halve 
plakken. Snijd de snijbonen in dunne reepjes 
van ongeveer ½ cm.

GROENTEN BAKKEN
Verhit de helft van de roomboter in 

een wok of hapjespan met deksel en bak de 
rode ui, peen en snijbonen 2 – 3 minuten 
op middelhoog vuur. Voeg 1 el water per 
persoon toe en smoor de groenten, afgedekt, 
5 – 7 minuten R. Voeg eventueel extra water 
toe als de peen te hard blijft. 

 NOEDELS KOKEN
 Kook ondertussen de noedels, afgedekt, 
4 minuten in de pan met deksel. Giet af en laat 
zonder deksel uitstomen.

SCHELVIS BAKKEN
 Dep ondertussen de schelvisfilet droog 
met keukenpapier en verhit de overige 
roomboter in een koekenpan op middelmatig 
vuur. Bak de schelvisfilet ongeveer 2 minuten 
per kant. Breng op smaak met peper en zout.

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de noedels, de sojasaus en de helft 
van de mangochutney aan de groenten toe en 
breng op smaak met peper en zout t.

tTIP
Ben je niet zo'n zoetekauw? Voeg dan geen 
mangochutney aan de groenten toe, maar 
breng alleen op smaak met sojasaus. Serveer 
de mangochutney er apart bij, zodat je deze 
naar wens toe kunt voegen.

SERVEREN 
 Verdeel de noedels over de borden. 
Serveer met de schelvisfilet en de 
overige mangochutney.

RWEETJE
Smoren is het afgedekt garen van groenten 
in eigen vocht, soms wordt er ook wat extra 
vocht toegevoegd, zoals in dit gerecht.



Lasagne met kipgehakt vraagt vanwege 
het witte vlees om een verfijnde wijn. Lavila 
Rouge is hiervoor bij uitstek geschikt: mooi 

soepel en rond met rode fruittonen. 

LAVILA ROUGE

Lasagnebladen f

Geraspte belegen 
kaas f

Gedroogde tijm

Broccoli fUi

Italiaans gekruid 
kipgehakt f

Pruimtomaat f

Vandaag maak je een lasagne die lekker zacht en romig is door de zelfgemaakte broccolisaus op 
basis van een roux. Door eerst het kipgehakt te bakken en de saus vervolgens in dezelfde pan 
te bereiden, behoud je alle smaken van het kipgehakt en wordt de lasagne nog lekkerder. Dat 
scheelt ook weer een pan bij de afwas!

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Lasagne met kipgehakt en broccolisaus 
Met tijm en belegen kaas 

Totaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Pruimtomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Italiaans gekruid 
kipgehakt (g) f

100 200 300 400 500 600

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Lasagnebladen (st)
 1) 3) f

2 4 6 8 10 12

Groentebouillon* (ml) 200 400 600 800 1000 1200
Zonnebloemolie* (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Roomboter* (el) 1 2 3 4 5 6
Bloem* (el) 1 2 3 4 5 6
Olijfolie* (el) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3515 / 840 443 / 106
Vet totaal (g) 44 6
 Waarvan verzadigd (g) 18,0 2,3
Koolhydraten (g) 62 8
 Waarvan suikers (g) 9,0 1,1
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 43 5
Zout (g) 3,3 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel, garde, staafmixer en ovenschaal.
Laten we beginnen met het koken van de lasagne met kipgehakt en broccolisaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden en 

bereid de bouillon. Breng 500 ml water per 
persoon aan de kook in een pan met deksel 
voor de broccoli. Snipper de ui. Snijd de 
bloem van de broccoli in kleine roosjes en de 
steel in blokjes van ongeveer 1 cm. Snijd de 
pruimtomaat in plakken. 

KOKEN EN BAKKEN
Kook de broccoli, afgedekt, 10 minuten in 

de pan met deksel. Giet vervolgens af en laat 
zonder deksel uitstomen. Verhit ondertussen 
de zonnebloemolie in een wok of hapjespan 
met deksel op middelhoog vuur en bak het 
kipgehakt in 3 minuten los. Haal uit de pan en 
bewaar apart. 

 ROUX MAKEN
 Verhit de roomboter in dezelfde wok 
of hapjespan en fruit de ui 1 minuut op 
middellaag vuur. Voeg de tijm en bloem toe 
en bak al roerend 2 minuten t. Voeg ⅓ van 
de bouillon toe en roer direct door met een 
garde. Herhaal deze handeling nog 2 keer 
met de overige bouillon en roer glad. Voeg de 
broccoli en ⅓  van de belegen kaas toe en laat 
1 minuut doorkoken.

SAUS AFMAKEN
 Pureer de saus grof met een staafmixer, 
voeg het kipgehakt toe en breng de saus op 
smaak met flink wat peper en zout.

tTIP
Het belangrijkste bij het maken van een roux 
is de verhouding tussen bloem en boter. Zorg 
dat de verhouding altijd een op een is, dus 
evenveel bloem als boter. Als de saus na het 
toevoegen van de bouillon nog te dun is, kun je 
deze nog even laten inkoken.

LASAGNE OPBOUWEN
 Vet een ovenschaal in met de olijfolie. 
Schenk, om te beginnen, een dun laagje saus 
in de ovenschaal. Bedek deze met een deel 
van de lasagnebladen en druk goed aan. 
Verdeel daarna weer een laagje saus over de 
lasagnebladen. Herhaal dit tot bijna alle saus 
gebruikt is. Eindig de lasagne met een laagje 
saus, verdeel de plakken tomaat over de saus 
en strooi de overige belegen kaas erover. 

IN DE OVEN
 Bak de lasagne 20 – 25 minuten in 
de voorverwarmde oven. Of totdat de 
lasagnebladen gaar zijn en de kaas bruin 
kleurt. Laat voor serveren 3 minuten rusten, 
zodat de lasagne steviger wordt. Verdeel de 
lasagne over de borden.



Deze soep heeft een wijn nodig met een 
goede structuur. De Varas Rouge uit Portugal 

is zo’n wijn - stevig en met veel smaak. 

VARAS ROUGE

Parelcouscous

Verse dragon fGedroogde abrikozen 

KnoflookteenUi

Rode paprika fPruimtomaat f

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 anijs. Dragon wordt veel gebruikt in de Franse keuken 
en is in dit gerecht de perfecte smaakmaker. De soepstengels maak je zelf van ciabatta.Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

TOMAAT-PAPRIKASOEP MET DRAGON 
Met parelcouscous en soepstengels

VeggievTotaal: 25-30 min.6
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1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

Verse dragon 
(takjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Parelcouscous (g) 1) 30 60 85 120 150 170
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 / 678 388 / 93
Vet totaal (g) 27 4
 Waarvan verzadigd (g) 10,4 1,4
Koolhydraten (g) 88 12
 Waarvan suikers (g) 27,4 3,7
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 20 3
Zout (g) 4,0 0,5

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 dragon.

VOORBEREIDEN
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 gedroogde abrikozen in stukken. Ris 
de blaadjes van de takjes dragon en snijd de 
blaadjes fijn.

SOEP MAKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

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

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

SOEPSTENGELS BAKKEN
 Snijd ondertussen de bruine 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 de overige knoflook. Bak in 
6 minuten krokant in de oven.

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

TIP
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.



De Synera Blanco is een blend met 
chardonnay, wat goed aansluit bij de vis en 

ook bij de tomaat en olijven. 

SYNERA BLANCO

Leccino olijven  
zonder pit f

CitroenParelcouscous

Gedroogde rozemarijnPruimtomaat f

KnoflookteenSjalot

Zeebaarsfilet met vel f

Het vel van de zeebaars is heel lekker als je het knapperig bakt. Zorg er voor dat je het vel voor 
het bakken goed droog dept en wees niet bang om het vuur hoog te zetten. Bij de zeebaars 
serveer je parelcouscous met geroosterde tomaat en een heerlijke vinaigrette met olijven. Gemakkelijk Quick & Easy

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

* Q

§ d

Gebakken zeebaars met parelcouscous 
Met geroosterde tomaat en olijvenvinaigrette

DiscoveryDTotaal: 25-30 min.6
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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
Pruimtomaat (st) f 2 4 6 8 10 12
Gedroogde rozemarijn 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Leccino olijven zonder 
pit (g) f

15 30 45 60 75 90

Zeebaarsfilet met vel 
(80 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Groentebouillon* (ml) 100 200 300 400 500 600
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Witte balsamicoazijn* 
(tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

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) 2958 / 707 511 / 122
Vet totaal (g) 32 6
 Waarvan verzadigd (g) 6,3 1,1
Koolhydraten (g) 69 12
 Waarvan suikers (g) 10,2 1,8
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 32 6
Zout (g) 1,8 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, pan met deksel, fijne rasp, kleine kom, keukenpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de gebakken zeebaars met parelcouscous.

PRUIMTOMAAT ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Bereid de bouillon en voeg per persoon 100 ml 
extra water toe. Snijd de pruimtomaat in 
parten. Meng in een ovenschaal de tomaat 
met de gedroogde rozemarijn en ¼ el olijfolie 
per persoon. Breng op smaak met peper 
en zout en bak 14 – 18 minuten in de oven. 
Snipper ondertussen de sjalot en pers of snijd 
de knoflook fijn. 

PARELCOUSCOUS KOKEN
Verhit 1/4 el olijfolie per persoon in een pan 

met deksel en fruit de sjalot en de knoflook al 
roerend 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg 
de parelcouscous toe en roerbak 1 minuut. 
Voeg de bouillon toe aan de pan met deksel, 
zet het vuur laag en kook de parelcouscous, 
afgedekt, in 13 – 15 minuten droog t. Roer 
daarna met een vork de korrels los en laat 
zonder deksel uitstomen. 

 RASPEN EN SNIJDEN
 Rasp ondertussen de schil van de citroen 
met een fijne rasp en pers de citroen uit. Snijd 
de leccino olijven in de lengte doormidden. 

tTIP
De kooktijd van de parelcouscous is sterk 
afhankelijk van de pan die je gebruikt. Voeg 
gerust extra water of bouillon toe als de 
couscous droog wordt maar nog niet gaar is.

OP SMAAK BRENGEN
 Meng in een kleine kom de extra vierge 
olijfolie, de witte balsamicoazijn en de honing 
met per persoon ¾ tl citroensap en een ½ tl 
citroenrasp . Voeg de olijven toe en schep 
om. Breng op smaak met peper en zout. Voeg 
de helft van de vinaigrette en de geroosterde 
pruimtomaat, inclusief vocht, toe aan de 
parelcouscous en meng goed.

ZEEBAARS BAKKEN
 Dep de zeebaarsfilet droog met 
keukenpapier. Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de vis 
1 – 2 minuten op het vel. Druk de zeebaars af 
en toe met een spatel tegen de bodem van de 
koekenpan. Verlaag het vuur en bak de vis nog 
1 – 2 minuten op de andere zijde. Breng op 
smaak met peper en zout. 

SERVEREN
 Verdeel de parelcouscous over 
de borden. Besprenkel met de overige 
olijvenvinaigrette en leg de zeebaarsfilet er 
met het vel naar boven op tt.

ttTIP
Het is belangrijk dat je de zeebaarsfilet met 
de velkant naar boven legt, anders verliest 
hij door het vocht in de parelcouscoussalade 
direct zijn knapperigheid.



Synera Tinto is een temperamentvolle wijn 
uit Spanje met een verrassend lange afdronk, 

een goede aanvulling op de rundervink en 
zoete sinaasappel-worteltjes. 

SYNERA TINTO

Geraspte belegen 
kaas f

Kookroom fVerse bladpeterselie f

UiAardappelschijfjes f

PerssinaasappelBospeen f

Rundervink f

Vandaag maak je een snelle aardappelgratin met voorgesneden aardappelschijfjes. De 
worteltjes die je erbij eet zijn lekker zoet doordat je ze in sinaasappelsap stooft, met een klontje 
roomboter erdoor om het af te maken. Je bakt er een rundervink bij,  gemaakt van gekruid 
rundergehakt en omwikkeld met een plakje mager rundvlees.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g

§

AARDAPPELGRATIN MET RUNDERVINK 
Met zoete sinaasappelworteltjes en bladpeterselie

FamilybTotaal: 40-45 min.9
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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
Aardappelschijfjes (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Bospeen (g) f 175    350    500    700    900    1100
Perssinaasappel (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

2    4    6    8    10    12    

Kookroom (ml) 7) f 100    200    300    400    500    600    
Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Rundervink (100 g) f 1    2    3    4    5    6    
Roomboter* (el) 1    2    3    4    5    6    
Mosterd* (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) 3862 / 923 535 / 128
Vet totaal (g) 58 8
 Waarvan verzadigd (g) 34,4 4,8
Koolhydraten (g) 63 9
 Waarvan suikers (g) 22,8 3,2
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 21 3
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kom, ovenschaal, hapjespan met deksel en koekenpan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de aardappelgratin met rundervink.

AARDAPPELSCHIJFJES KOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Zorg dat de aardappelschijfjes net onder 
water staan in een pan met deksel, breng 
afgedekt aan de kook en laat 8 – 10 minuten 
zachtjes koken. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen. 

SNIJDEN
Snijd ondertussen de ui in halve ringen. 

Snijd de bospeen in de lengte doormidden en 
vervolgens in vieren. Pers ½ sinaasappel per 
persoon uit en snijd de bladpeterselie grof.

 GRATIN MAKEN
 Meng in een kom de kookroom met de 
helft van de belegen kaas. Breng op smaak 
met peper en zout. Verdeel de helft van de 
aardappelschijfjes over een ovenschaal en 
schenk er de helft van het roommengsel over. 
Verdeel de overige schijfjes erover en eindig 
met de rest van de room. Bestrooi met de 
overige kaas en bak 20 minuten in de oven.

WORTELS KOKEN
 Verhit ondertussen de helft van de 
roomboter in een hapjespan met deksel, voeg 
de bospeen en het sinaasappelsap toe en 
bak, afgedekt, 12 – 15 minuten op middellaag 
vuur t. Breng op smaak met peper en zout. 

RUNDERVINK BAKKEN
 Verhit tegelijkertijd de overige roomboter 
in een koekenpan met deksel en bak de 
rundervink 2 – 3 minuten per kant op 
middelhoog vuur. Voeg de uienringen en 
de mosterd toe, dek de pan af en bak nog 
8 – 12 op laag vuur, of totdat de rundervink 
gaar is. Keer regelmatig. 

SERVEREN
 Verdeel de aardappelgratin en 
rundervink met gebakken ui over de borden. 
Schep de bospeen inclusief het vocht erbij en 
garneer met de bladpeterselie.

tTIP
Voeg voor extra zoete worteltjes tegelijk met 
het sinaasappelsap een beetje honing toe.



De smaakvolle portobello met het gebakken 
ei kun je het beste combineren met deze 

stevige Varas Rosé gemaakt van cabernet 
sauvignon met mooi rood fruit. 

VARAS ROSÉ

Geraspte belegen 
kaas f

Portobello fCourgette f

Gedroogde rozemarijnNicola aardappelen

Rode uiGedroogde tijm

Mayonaise fVrije-uitloopei f

Hamburgerbol

De portobello is met z'n ronde vorm bijna voorbestemd om op een hamburgerbroodje te 
eindigen. Zo maak je een heerlijke vegatarische variant op de hamburger. Je combineert hem 
met klassieke gebakken aardappeltjes en natuurlijk een flinke lepel mayonaise. Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen
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PORTOBELLO-BURGER MET GEBAKKEN EI 
Met aardappelen en gegrilde courgette

FamilybTotaal: 35-40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Gedroogde rozemarijn 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Portobello (st) f 1 2 3 4 5 6
Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Hamburgerbol (st) 
1) 3) 7) 11) 20) 22) 27) 1 2 3 4 5 6

Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Mayonaise (el) 
3) 10) 19) 22) f

1 2 3 4 5 6

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) 3619 / 865 558 / 133
Vet totaal (g) 51 8
 Waarvan verzadigd (g) 16,2 2,5
Koolhydraten (g) 72 11
 Waarvan suikers (g) 12,3 1,9
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 28 4
Zout (g) 1,2 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
Hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de portobello-burger met gebakken ei.

AARDAPPELEN BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. Was 

de aardappelen (nicola) grondig en snijd in 
lange, smalle parten. Verhit de helft van de 
olijfolie in een hapjespan met deksel en bak 
de aardappelen, afgedekt, 25 – 30 minuten 
op middelhoog vuur. Haal na 20 minuten de 
deksel van de pan. Bak de laatste 2 minuten de 
rozemarijn en de tijm mee en breng op smaak 
met peper en zout.

GROENTEN SNIJDEN
Snijd ondertussen de rode ui in ringen en 

snijd de courgette in dunne plakken. Breek 
voorzichtig het steeltje uit de portobello.

 IN DE OVEN
 Verdeel de courgette  over één kant 
van een bakplaat met bakpapiert. Leg 
de portobello ernaast met de open kant 
naar boven. Besprenkel de courgette en de 
portobello met de overige olijfolie en breng op 
smaak met peper en zout. Bak 10 minuten in 
de oven.

KAAS SMELTEN
 Giet het vocht dat tijdens het bakken is 
vrijgekomen voorzichtig uit de portobello 
en vul de portobello met de geraspte 
belegen kaas. Verdeel de rode ui over de 
courgette en bak alles nog 5 – 10 minuten 
in de oven. Bak de laatste 4 – 6 minuten de 
hamburgerbollen mee.

EI BAKKEN
 Verhit ondertussen de roomboter in een 
koekenpan en bak 1 spiegelei per persoon. 
Breng op smaak met peper en zout. Snijd de 
hamburgerbollen open.

TIP
Let je op je calorie-inname? Gebruik dan 
minder kaas en beleg alleen de onderkant van 
het broodje.

SERVEREN
 Maak per persoon een burger door de 
broodjes te beleggen met achtereenvolgens 
de portobello, het spiegelei en de helft van de 
gebakken rode ui. Serveer met de courgette, 
de overige rode ui en de aardappelen. 
Garneer met de mayonaise. 

tTIP
Spreid de plakjes courgette zoveel mogelijk uit 
over de bakplaat. Hoe minder ze overlappen, 
hoe bruiner ze worden.



Cabriz Branco is een stevige, tikje 
kruidige wijn uit Portugal, die goed 

aansluit bij de kruidige groene pesto en 
parmigiano reggiano. 

CABRIZ BRANCO

Groene pesto f

Spinazie fParmigiano reggiano f

KnoflookteenSjalot

FarfallePrei f

Deze pasta met spinazie en prei is heel geschikt om doordeweeks te maken. Hij is lekker snel 
klaar en heel smaakvol door de groene pesto en parmigiano reggiano. De kaas ontvang je deze 
keer in de vorm van een blokje, dan kun je hem naar eigen wens fijn of grof raspen.Gemakkelijk Quick & Easy

Eet binnen 3 dagen
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Farfalle met spinazie-preisaus 
Met groene pesto

VeggieVTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Prei (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Farfalle (g) 1) 90    180    270    360    450    540    
Parmigiano reggiano 
(g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Spinazie (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Groene pesto (g) 7) 8) f 40    80    120    160    200    240    
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) 3264 / 780 520 / 124
Vet totaal (g) 39 6
 Waarvan verzadigd (g) 10,3 1,6
Koolhydraten (g) 74 12
 Waarvan suikers (g) 8,8 1,4
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 28 4
Zout (g) 1,0 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, rasp en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de farfalle met spinazie-preisaus.

SNIJDEN
Kook 500 ml water per persoon in een pan 

met deksel voor de farfalle. Snipper de sjalot 
en pers of snijd de knoflook fijn. Snijd de prei 
in dunne ringen.

FARFALLE KOKEN
Kook de farfalle, afgedekt, 8 - 11 minuten 

in de pan met deksel en giet daarna af. Laat 
zonder deksel uitstomen.

 PARMIGIANO RASPEN
 Rasp ondertussen de parmigiano 
reggiano naar wens fijn of grof.

GROENTEN BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 
en bak de sjalot, knoflook en prei 5 minuten 
op middelhoog vuur. Voeg de spinazie toe en 
roerbak totdat de spinazie geslonken is.

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg vervolgens de groene pesto toe aan 
de wok of hapjespan met groenten. Breng op 
smaak met peper en zout. Voeg de farfalle en 
de helft van de parmigiano toe en roer door. 

SERVEREN
 Verdeel de pasta over de borden en 
bestrooi met de overige parmigiano.

tTIP
Let je op je calorie-inname? Gebruik dan 
70 gram farfalle per persoon en halveer de 
hoeveelheid pesto, of gebruik de helft van 
de parmigiano.



Bij deze warme, winterse smaken drinken we 
een glas Masan Rouge met sappige aroma's 

van rood fruit. 

MASAN ROUGE

Verse bladpeterselie f

CitroenHazelnoten

Prei fSjalot

AardpeerRisottorijst

Geraspte gruyère f

Aardpeer, gruyère en hazelnoten hebben hun diepe, nootachtige smaak met elkaar gemeen. 
Daarom passen ze uitstekend samen in een gerecht zoals deze romige risotto. De hazelnoten 
rooster je even mee met de aardpeer, zo wordt de smaak van de noten een stuk intenser. Om de 
risotto ook iets fris mee te geven voeg je citroen en peterselie toe. 

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen
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Winterse risotto met aardpeer 
Met gruyère en hazelnoten

VeggieVTotaal: 40-45 min.9
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Prei (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450
Aardpeer (g) 100 200 300 400 500 600
Hazelnoten (g)  
8) 19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Geraspte gruyère (g) 
7) f

40 75 100 125 150 175

Groentebouillon* (ml) 200 400 600 800 1000 1200
Roomboter* (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
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) 3364 / 804 446 / 107
Vet totaal (g) 42 6
 Waarvan verzadigd (g) 20,3 2,7
Koolhydraten (g) 83 11
 Waarvan suikers (g) 7,3 1,0
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 22 3
Zout (g) 2,9 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan en fijne rasp.
Laten we beginnen met het koken van de winterse risotto met aardpeer.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon en voeg er per persoon 

150 ml extra water aan toe. Snipper de sjalot. 
Snijd de prei in dunne halve ringen en was 
de prei vervolgens. Verhit 1 el roomboter per 
persoon in een pan met deksel en fruit de 
sjalot 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg de 
prei toe en bak nog 5 minuten. 

RIJST ROERBAKKEN
Voeg de risottorijst toe en bak al roerend 

1 minuut. Voeg de witte balsamicoazijn en 
⅓ van de bouillon toe en laat de rijstkorrels 
de bouillon langzaam opnemen. Roer 
regelmatig door. 

 RISOTTO GAREN
 Voeg zodra de bouillon door de rijst is 
opgenomen weer ⅓ van de bouillon toe en 
herhaal dit met de rest van de bouillon. De 
risotto is gaar zodra de korrel van buiten zacht 
is en nog een lichte bite heeft vanbinnen. 
Dit duurt ongeveer 20 – 25 minuten. Voeg 
eventueel extra water toe om de korrel nog 
verder te garen t. 

AARDPEER BAKKEN
 Schil of was ondertussen de aardpeer 
grondig en snijd hem in dunne plakjes tt. 
Hak de hazelnoten grof. Verhit de overige 
roomboter in de koekenpan en bak de plakjes 
aardpeer 10 – 12 minuten op middelhoog 
vuur, of tot ze goudbruin en zacht zijn. Breng 
op smaak met peper en zout. Voeg de gehakte 
hazelnoten toe en bak nog 2 minuten mee.

tTIP
Deze risotto bevat misschien meer vocht dan 
je gewend bent. Houd je daar niet van? Voeg 
dan minder bouillon en water toe. 

OP SMAAK BRENGEN
 Roer een scheutje warm of gekookt water 
door de risotto, zet het vuur uit en laat de 
risotto, afgedekt, 5 minuten staan ttt. 
Rasp de schil van de citroen en pers de 
citroen uit. Snijd de verse bladpeterselie fijn. 
Roer vervolgens de geraspte gruyère en 1 tl 
citroensap per persoon door de risotto. Breng 
op smaak met peper en eventueel met zout.

tttTIP
Door de risotto nog even te laten nagaren met 
de deksel op de pan, wordt hij extra smeuïg. 

SERVEREN
 Verdeel de risotto over de borden en 
garneer met de aardpeer en de hazelnoten. 
Bestrooi met de peterselie, citroenrasp naar 
smaak en flink wat zwarte peper.

ttTIP
Snijd je de aardpeer in te dikke plakken, dan 
wordt de binnenkant niet snel genoeg gaar. 
Zorg er daarom voor dat de plakjes echt dun 
zijn, zodat ze tijdens het bakken knapperig 
vanbuiten en zacht vanbinnen worden.



De kruidige kipgyros is heerlijk met een 
glas L'Auréole Rouge, die het gerecht 

perfect ondersteunt vanwege zijn donkere 
fruitsmaak en lichte kruidigheid. 

L'AURÉOLE ROUGE

Geraspte  
oude kaas f

Libanees platbroodGedroogde tijm

Rode uiRode paprika f

TomatenpureeKipgyros f

Geschaafde  
rodekool f

Je geeft de platbroodpizza een winters tintje door hem te beleggen met rodekool. Dat zorgt niet 
alleen voor een prachtige paarse kleur, maar past aangemaakt met een friszoete dressing ook 
perfect bij de kruidige kipgyros.Supersimpel Quick & Easy

Eet binnen 3 dagen Calorie-focus
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PLATBROODPIZZA MET RODEKOOL EN KIPGYROS 
Met paprika en oude kaas

DiscoveryDTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode paprika (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Rode ui (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Kipgyros (g) f 100    200    300    400    500    600    
Tomatenpuree (blik) ½ 1    1½ 2    2½ 3    
Gedroogde tijm (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Libanees platbrood 
(st) 1) 2    4    6    8    10    12    

Geraspte oude kaas (g) 
7) f

40    75    100    125    150    175    

Geschaafde rodekool 
(g) 23) f

100    200    300    400    500    600    

Zonnebloemolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    

Honing* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie* (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) 3410 / 815 686 / 164
Vet totaal (g) 34 7
 Waarvan verzadigd (g) 13,3 2,7
Koolhydraten (g) 81 16
 Waarvan suikers (g) 13,2 2,7
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 43 9
Zout (g) 1,8 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, kleine kom, bakplaat met bakpapier en kom.
Laten we beginnen met het koken van de platbroodpizza met rodekool en kipgyros.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snijd de rode paprika in kleine blokjes en 
snipper de rode ui. Snijd eventuele grote 
stukjes kipgyros in tweeën.

KIPGYROS BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een 

koekenpan op middelhoog vuur en bak de 
kipgyros 2 – 3 minuten. De kipgyros hoeft nog 
niet helemaal gaar te zijn.

TOMATENSAUS MAKEN
 Meng ondertussen in een kleine kom de 
tomatenpuree met 2 el water per persoon, de 
gedroogde tijm en ½ tl zwarte balsamicoazijn 
per persoon. Roer tot een gladde saus  en 
breng op smaak met peper en zout.

PLATBRODEN BELEGGEN
 Leg de Libanese platbroden op een 
bakplaat met bakpapier en besmeer ze met 
de tomatensaus. Beleg de platbroden met 
de rode ui, de rode paprika en de kipgyros. 
Schenk het bakvet van de kipgyros over de 
pizza's. Bestrooi met de geraspte oude kaas 
en bak de platbroodpizza's 7 – 9 minuten in 
de oven, of totdat ze knapperig zijn.

RODEKOOL AANMAKEN
 Meng ondertussen in een kom de honing, 
extra vierge olijfolie, overige balsamicoazijn 
en peper en zout tot een dressing. Voeg de 
geschaafde rodekool toe en schep goed om.

SERVEREN
 Verdeel de platbroodpizza's over de 
borden en garneer met de rodekool. 

tTIP
Let je op je calorieën? Beleg dan 
1 platbroodpizza met de groenten, kipgyros 
en 20 gram oude kaas per persoon. De 
voedingswaarden van het gerecht zijn dan: 
594 kcal, 26 g vet, 52 g koolhydraten, 10 g 
vezels, 33 g eiwitten en 1,2 g zout.



De bataat staat ook wel bekend als zoete 
aardappel. Het is alleen geen familie van 

de aardappel maar een knolgewas dat 
oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika 
komt. Hij bevat veel vezels en vitaminen en 

is heel veelzijdig.

BATAAT

Rode paprika f

Oude geitenkaas-flakes
 f

Aubergine f

Verse bieslook fBataat

De bataat heeft een licht gekleurde schil, maar is vanbinnen knaloranje.  De zachte, zoete puree 
combineert goed met de knapperige rode paprika en de iets pittige smaak van de bieslook. De 
oude geitenkaas laat je in de oven over de aubergine heen smelten voor een hartige touch.Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen

Glutenvrij

Veggie
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BATAATPUREE MET GEGRATINEERDE AUBERGINE  
Met oude geitenkaas en bieslook

DiscoveryDTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (st) f 1 2 3 4 5 6
Oude geitenkaas-flakes 
(g) 3) 7) f

50    100 150    200 250    300

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

8 16 24 32 40 48

Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter* (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) 2293 / 548 436 / 104
Vet totaal (g) 28 5
 Waarvan verzadigd (g) 14,5 2,8
Koolhydraten (g) 53 10
 Waarvan suikers (g) 20,3 3,9
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 16 3
Zout (g) 1,2 0,2

ALLERGENEN

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

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

AUBERGINE SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snijd de aubergine in de lengte in plakken 
van ½ cm dik en verdeel over een bakplaat 
met bakpapier. 

AUBERGINE BAKKEN
Besprenkel de aubergineplakken 

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

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

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

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

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

tTIP
Oude (geiten)kaas blijft gesmolten steviger 
van structuur dan minder oude kazen. Mocht 
je deze textuur niet lekker vinden, gebruik dan 
alle geitenkaas pas in stap 6. 



BanaanAppel

Veel handelingen+
Bananen zijn rijk aan vitamine B6 en kalium. Dit brood 
met banaan als basis is dus niet alleen lekker maar 
ook gezond! Op zoek naar variatie? Je kunt voor een 
extra kruidige smaak 2 theelepels kaneel vervangen 
door 1 theelepel kaneel, 1 theelepel gemberpoeder en 
1 theelepel koekkruiden.

BANANENBROOD 
Met appel en rozijnen
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  #HelloFresh 
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1 Verwarm de oven voor op 180 graden. Laat de rozijnen circa 10 minuten wellen in 
een kom met lauwwarm water.  Scheid de eieren en bewaar de eiwitten.

2 Zeef het speltmeel en meng met het bakpoeder en de kaneel in een andere 
kom. Roer goed door. Schil de appel, snijd in blokjes en voeg toe aan het meel. 

Zorg er hierbij voor dat je de blokjes appel goed met meel bedekt, dit zorgt ervoor 
dat de appels tijdens het bakken niet naar de bodem zakken.

3Prak de bananen fijn met een vork en roer samen met de eiwitten los in een 
derde kom. Giet de rozijnen af en voeg toe aan de kom. Voeg de olijfolie en 

walnootolie toe en roer goed. Voeg de bananenmix toe aan het meel en roer 
voorzichtig tot een beslag. 

4Doe het beslag in een cakevorm met bakpapier en bak het bananenbrood in 
45 minuten gaar. Controleer met een satéprikker of het brood gaar is (deze 

moet er droog uitkomen). Laat nog 5 minuten langer in de oven staan als het brood 
nog niet helemaal gaar is. 

5 Laat het brood circa 15 minuten afkoelen in de cakevorm. Haal daarna uit de 
vorm en laat volledig afkoelen.

INGREDIËNTEN 2P

Appel (st) 1
Banaan (st) 3
Rozijnen* (g) 100
Volkoren speltmeel* (g) 210
Bakpoeder* (tl) 11/2
Kaneel* (tl) 2
Eieren* (st) 3
Olijfolie* (el) 3
Walnootolie* (el) 1

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: 
3x kom, zeef, cakevorm met bakpapier en rooster.



DESSE
RT

Vanillevla f Zure room fDoyenné du Comice 
peer 

Frambozenjam

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 3 – 5 min.1

- Supersimpel Dit dessert is een variatie op het klassieke Hollandse toetje 
vlaflip. Je maakt laagjes van vanillevla, jam en zure room. 
Als extraatje voeg je verse peer toe.

VLAFLIP MET ZURE ROOM 
Met frambozenjam en peer



LEKKER 
TOETJE

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

1 Schil de peer (doyenné  du comice), verwijder het 
klokhuis en snijd de peer in kleine blokjes. 

2 Verdeel de vanillevla over kommen of grote glazen. 
Garneer achtereenvolgens met de frambozenjam, de 

blokjes peer en als laatste een laagje zure room.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Doyenné du comice peer (st) 1 2
Vanillevla (ml) 7) 15) 20) f 300 600
Frambozenjam (cupjes) 19) 22) 2 4
Zure room (el) 7) f 3 6
*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 1326 / 317 417 / 100
Vetten (g) 10 3
 Waarvan verzadigd (g) 6,3 2,0
Koolhydraten (g) 50 16
 Waarvan suikers (g) 45,4 14,3
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 6 2
Zout (g) 0,3 0,1

 
ALLERGENEN

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



ONTBIJT 1- 

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

  #HelloFresh 

 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 50 | 2017

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

OMELET MET AVOCADO   
Met een bruin rozenbroodje

• Sinaasappel-banaansap 
• Mango-passiesmoothie

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8
Bruin rozenbroodje (st) 
1) 17) 20) 21) 22) 25) 27)

2 4

Verse bieslook (sprieten) 23) f 3 6

Avocado (st) 1 2

Melk* scheutje

Olijfolie* (el) 1 1

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2385 / 570 787 / 188
Vetten (g) 34 11
 Waarvan verzadigd (g) 6,2 2,0
Koolhydraten (g) 43 14
 Waarvan suikers (g) 2,8 0,9
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 21 7
Zout (g) 1,1 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) soja 21) Melk/lactose 
22) Noten 23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine 

1 Verwarm de oven voor op 180 graden. Kluts in een kom de eieren met een scheutje 
melk, peper en zout. Snijd of knip de bieslook fijn en voeg toe aan het eimengsel.

2 Bak de rozenbroodjes 8 minuten in de oven. 

3 Schil ondertussen de avocado, verwijder de pit en snijd in plakken. 

4 Verhit de olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur en bak 1 omelet 
per persoon.

5 Verdeel de omeletten over de borden en beleg met avocado. Serveer het broodje 
bij de omelet.

 OMELET MET 
AVOCADO   
Met een bruin rozenbroodje  
 
 
MAGERE YOGHURT   
Met appel, peer en muesli  
 
 
 
VEZELRIJKE 
CRACKERS   
Met kaas en vruchtenspread  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

VEZELRIJKE CRACKERS   
Met kaas en vruchtenspread

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Elstar appel (st) 2 4

Peer (st) 1 2

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

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 90 180

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1490 / 356 356 / 85
Vetten (g) 5 1
 Waarvan verzadigd (g) 0,9 0,2
Koolhydraten (g) 64 15
 Waarvan suikers (g) 41,2 9,9
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 10 2
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

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vezelrijke crackers (st) 1) 11) 21) 6 12

Belegen kaas (plakken) 7) f 2 4

Bessen-aardbeispread (el) f 2 4

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 887 / 212 1267 / 303
Vetten (g) 10 14
 Waarvan verzadigd (g) 5,8 8,3
Koolhydraten (g) 19 27
 Waarvan suikers (g) 3,3 4,7
Vezels (g) 9 13
Eiwit (g) 11 16
Zout (g) 0,7 1,0

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 11) Sesam 

Kan sporen bevatten van: 21) Melk/lactose

1 Snijd de appel (elstar) en peer in parten, 
verwijder het klokhuis en snijd in blokjes.

2 Verdeel de magere yoghurt over de 
kommen en voeg de appel, peer en 

muesli toe. 
 
tTIP 
je kunt de yoghurt ook met 1 stuk fruit eten 
en het andere fruit als tussendoortje eten.

MAGERE YOGHURT   
Met appel, peer en muesli

1Beleg de helft van de crackers met kaas 
en besmeer de overige crackers met 

de vruchtenspread.

2 Verdeel de crackers over de borden. 



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 51 - 16 t/m 20 december

JOUW MENU

Bekijk in je online account welke 
recepten er in jouw volgende box zitten.

LIEVER ZELF KIEZEN?

1. Selecteer in je account de week en 
box waarvan je de maaltijden wilt 
kiezen

2. Klik op 'Wijzig menu'

3. Selecteer de recepten naar keuze en 
vergeet niet op te slaan!

Schelvis met spek en sperziebonen Kruidige köfte in zoet-pittige saus Orzo met pompoen, spinazie en grana padano

Dillekrieltjes met gebakken dorade

Conchiglie met rode pesto en feta

Japanse noedelsoep met kipfilet

Rokerige linzen in pittige barbecuesaus

Spinazie-bataatcurry met spiegelei en yoghurt

Patatas bravas met rundermerguezworstjes Gevulde pita met geroosterde aubergine



NOG MEER GENIETEN MET HELLOFRESH 
Een lekker dessert, een box vol vers fruit of een verrassend ontbijt

Dit maak je met de FRUITBOX

Trakteer jezelf op DESSERTS

Fruitsalade met noten

Frisse kiwicarpaccioCrackers met kruidenkaas

De ONTBIJTBOX

Chocolademousse met sinaasappelcoulis

Nieuw: PREMIUM-RECEPTEN

THUIS NET ZO ETEN 
ALS IN EEN RESTAURANT

Een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of gewoon een keer wat extra's? 
Kies vanaf nu een Premium-recept met een bijzonder ingrediënt in jouw box. 

Wekelijks is er één Premium-recept te kiezen in het weekmenu. 
Je betaalt daarvoor €2,- per persoon extra.

De ONTBIJTBOX: een goed begin van jouw dag

Bananenpannenkoeken Smoothiebowl met ananas Gekonfijte eendenbout met rozijnen



Kerst
MET HELLOFRESH

NOG MEER genieten

DELUXE

VEGGIE

ORIGINAL

Speciaal voor jou hebben wij een 
verrassend kerstmenu samengesteld. 
Bijzondere gerechten waarmee jij deze 
kerst de show steelt.

Wat zit erin?

• Een verrassend kerstmenu met drie of 
vier gangen

• De beste, verse ingrediënten

• Gemakkelijk te volgen recepten

• Elke gang in een handig pakket dat je zo 
in de koelkast zet 

Original, Deluxe en Veggie - ontdek onze 
Kerstboxen op HelloFresh.nl/kerst of 
HelloFresh.nl/kerst

Op zoek naar bijpassende wijnen voor de 
gerechten uit de Kerstboxen? Wij hebben 
ze voor je gevonden: Wijn bij de Kerstbox!

Kaasliefhebbers opgelet: met dit 
Kaasplankje haal je een bijzondere selectie 
van vier Franse kazen in huis, elk met een 
geheel eigen karakter. 

t PRODUCTEN t
MET ONZE AANVULLENDE

Kerstbox



Verse tijm f

Hertenpeper fLaurierblad

UiAardappelen

Verse krulpeterselie fPeen

Babyspinazie & 
radicchio f

PecannotenVerse dragon f

Paddenstoelen f

Het hert dat je vandaag bereidt, komt uit de Schotse Hooglanden en is al acht uur gestoofd. Dit 
bespaart je niet alleen veel tijd, het komt de smaak ook ten goede. Valt het in de smaak? Bestel 
dan voor kerst de Kerstbox Original of Deluxe en geniet van een verrassend kerstdiner met deze 
hertenpeper als hoofdgerecht.

Serveren:
60-65 min.)

Hertenpeper met aardappelpuree  
Met gebakken paddenstoelen en salade

HoofdgerechtG
Voorbereiden:
 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

VOORBEREIDEN:
dag van tevoren of op de dag zelf

AARDAPPELEN KOKEN
Schil de aardappelen en snijd in grove 

stukken. Zorg dat de aardappelen net onder 
water staan in een pan met deksel, breng 
afgedekt aan de kook en kook de aardappelen 
in 12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen.

GROENTEN SNIJDEN 
Snipper ondertussen de ui. Snijd de 

peen in de lengte in kwarten en vervolgens in 
kleine blokjes. Pluk de blaadjes van de takjes 
peterselie en snijd de blaadjes fijn. Bewaar 
de ui, de peen en de helft van de peterselie 
afgesloten en apart van elkaar in de koelkast 
tot gebruik. 

PUREE MAKEN
 Stamp de aardappelen met een 

aardappelstamper tot een fijne puree. Voeg 
de helft van de roomboter en melk toe om de 
puree smeuïg te maken. Voeg de helft van de 
krulpeterselie toe en breng op smaak met 
peper en zout. Bewaar de puree afgedekt in 
een kom in de koelkast tot gebruik. 

VÓÓR HET EVENTUELE 
VOORGERECHT

HERTENPEPER STOVEN t
Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Verhit ondertussen de overige roomboter 
in een braad- of hapjespan met deksel op 
middelhoog vuur. Fruit de ui 3 – 4 minuten. 
Voeg de peen toe en bak nog 2 – 3 minuten. 
Voeg 1 el zwarte balsamicoazijn per persoon, 
de laurier, 75 ml water per persoon en 
de hertenpeper toe en laat, afgedekt, 
25 – 30 minuten stoven. 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, aardappelstamper, ovenschaal, braad of hapjespan met deksel, koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de hertenpeper met aardappelpuree.

1
2 3

4

PUREE IN DE OVEN t
Roer eventueel een scheutje melk door 

de aardappelpuree om het geheel weer 
wat smeuïger te maken en schep de puree 
in een ovenschaal. Bak de aardappelpuree 
35 – 40 minuten in de oven (tzie tip). 
Verwarm de hertenpeper vlak voor serveren 
op laag vuur in de braad- of hapjespan 
(tzie tip).

VLAK VOOR SERVEREN 

PADDENSTOELEN BAKKEN
Ris de blaadjes van de takjes tijm en snijd 

de paddenstoelen grof. Verhit de olijfolie 
in een koekenpan op middelhoog vuur. Bak 
de paddenstoelen samen met de tijm in 5 – 
6 minuten rondom bruin. Breng op smaak met 
peper en zout.

SALADE MAKEN t
Snijd ondertussen de blaadjes van de 

dragon fijn en hak de pecannoten grof 
(tzie tip). Maak in een saladekom een 
dressing van de overige zwarte balsamicoazijn, 
extra vierge olijfolie, honing en mosterd. Voeg 
de gemengde sla toe en breng op smaak met 
peper en zout. Garneer met de dragon en 
de pecannoten. 

SERVEREN
Verdeel de aardappelpuree over de 

borden. Schep de paddenstoelen erop 
en garneer met de overige krulpeterselie. 
Serveer met de hertenpeper en salade. 

5
6

7 8

TIPS EN INGREDIËNTEN
Zie extra kaart



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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tTIP
Zet de hertenpeper en de puree eventueel 
in de oven op 60 graden. Zo houd je de 
gerechten warm tot serveren, maar gaart het 
niet verder.

tTIP
Heb je nog rode wijn in huis? Vervang dan de 
zwarte balsamicoazijn in de hertenpeper door 
25 ml rode wijn per persoon.

tTIP
Liever geroosterde pecannoten? Leg ze dan 
op een bakplaat en bak de laatste 5 minuten 
in de oven bij de aardappelpuree. 

TIPS & INGREDIËNTEN
Hertenpeper met aardappelpuree  

1– 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Aardappelen (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Ui (st)  1/2 1 1 2 2 2
Peen (st)  1/4  1/2  3/4 1    1    1 1/2
Verse krulpeterselie (takjes) 23) f 3 6 9 12 15 18
Laurierblad (st) 1 1 2 2 2 2
Hertenpeper (g) 1) 6) 7) 10) f 150 300 450 600 750 900
Verse tijm (takjes) 23) f 4 8 12 16 20 24
Paddenstoelen (g) f 100 200 300 400 500 600
Verse dragon (takjes) 23) f 3 6 9 12 15 18
Pecannoten (g) 8) 19) 25) 15 30 45 60 75 90
Babyspinazie & radicchio (g) 23) f 40 80 120 160 200 240
Zwarte balsamicoazijn* (el) 11/2 3 4 5 6 7
Roomboter* (el) 2 3 3 4 4 4
Melk* naar smaak
Olijfolie* (el) 1    1 2 3 3 4
Extra vierge olijfolie* (el) 1    1 1 1/2 2 3    3
Honing* (tl)  1/4  1/4  1/3  1/2  2/3  2/3
Mosterd* (tl)  1/4  1/4  1/3  1/2  2/3  2/3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3694 / 883 451 / 108
Vet totaal (g) 42 5
 Waarvan verzadigd (g) 17,0 2,1
Koolhydraten (g) 77 9
 Waarvan suikers (g) 14,1 1,7
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 41 5
Zout (g) 0,3 0,0

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose 8) Noten 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van:  19) Pinda's 23) Selderij 25) Sesam



Geschaafde amandelen

Vrije-uitloopei fHands Off My Chocolate 
Double Dark chocolade

PerssinaasappelSlagroom f

Chocolade staat erom bekend: het zorgt voor een gelukzalig gevoel en dat is precies wat dit 
dessert doet! De bittere chocolade vormt een klassieke combinatie met de zoete sinaasappel, 
terwijl het amandelschaafsel voor de nodige structuur zorgt. Valt het in de smaak? Dan kun je 
het met kerst bestellen in onze Kerstbox.
LET OP: de chocolademousse moet ongeveer 5 uur opstijven in de koelkast.

Chocolademousse met sinaasappelcoulis   
En geschaafde amandelen

NagerechtG
Koeltijd: 
 5 uur

Serveren: 
 5-10 min.

Voorbereiden: 
 40-45 min.

f

2

9
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2– 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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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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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VOORBEREIDEN:
(min. 6 uur voor serveren) 

CHOCOLADE SMELTEN
Breng een laagje water aan de kook in 

een pan, draai daarna het vuur laag. Breek de 
chocolade en laat au bain-marie R voorzichtig 
smelten in een hittebestendige kom boven de 
pan met heet water. Zorg dat de kom het water 
niet raakt. Roer de chocolade goed door en 
houd tot gebruik vloeibaar.

EIEREN EN SLAGROOM KLOPPEN
Scheid de eieren en bewaar het eigeel 

en het eiwit in twee aparte vetvrije kommen. 
Klop eerst de eiwitten met ½ el suiker per 
persoon en een snufje zout met een mixer stijf. 
Klop in een andere kom de eidooiers met ½ 
el suiker per persoon met een mixer romig. 
Klop in een derde kom de slagroom met een 
mixer lobbigt. 

MOUSSE MAKEN
Haal de gesmolten chocolade van het vuur 

(pas op: heet!). Klop het eidooiermengsel 
met een garde door de gesmolten chocolade 
tot het een dik mengsel is. Spatel voorzichtig 
⅓ van het opgeklopte eiwit door de 
chocoladecrème tot er geen klontjes meer 
zijn. Spatel vervolgens het overige eiwit 
erdoor. Spatel als laatste de slagroom door de 
chocoladecrème. Schep in glaasjes, dek af en 
zet tot gebruik in de koelkast (minimaal 5 uur). 

2P 4P
Hands Off My Chocolate 
Double Dark chocolade (g) 6) 100    200    

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    3    
Slagroom (ml) 7) 15) 20)f 100    200    
Perssinaasappel (st) 1    2    
Geschaafde amandelen (g) 
8) 19) 25) 20    40    

Suiker* (el)  3    6
Zout* snufje

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2900 / 693 1193 / 285
Vet totaal (g) 45 19
 Waarvan verzadigd (g) 23,7 9,8
Koolhydraten (g) 55 23
 Waarvan suikers (g) 48,5 20,0
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 13 5
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
25) Sesam

RWEETJE
Au bain-marie: met deze kooktechniek 
voorkom je dat de chocolade verbrandt. Zorg 
er wel voor dat de chocolade niet in contact 
komt met het water, houd de temperatuur laag 
en blijf goed roeren. 

tTIP
Lobbig wil zeggen dat de slagroom een dikte 
heeft bereikt waarbij je de sporen van de mixer 
blijft zien. 

BENODIGDHEDEN
Pan, hittebestendige kom, 3x vetvrije kom, handmixer, garde, kom, glaasjes om te serveren, steelpan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de chocolademousse met sinaasappelcoulis.

COULIS MAKEN
 Was de sinaasappel en snijd, met een 

scherp mesje of dunschiller, per sinaasappel 
een lange schil af (zonder wit). Pers de 
sinaasappel uit. Verhit het sap in een steelpan 
met de schil en ½ el suiker per persoon. Kook 
het sap op laag vuur tot het stroperig wordt. 
Verwijder de schil, schenk in een kom en 
bewaar, afgedekt, in de koelkast.

VLAK VOOR SERVEREN 

AMANDELEN ROOSTEREN
Haal de glaasjes uit de koelkast om op 

kamertemperatuur te komen. Haal ook de 
coulis uit de koelkast en leng (indien nodig) 
aan met water tot de coulis net vloeibaar 
wordt. Verhit ondertussen een koekenpan 
op hoog vuur en rooster de geschaafde 
amandelen totdat ze lichtbruin kleuren. 

SERVEREN
 Verdeel de coulis over de glaasjes 

chocolademousse en garneer met de 
geroosterde amandelen. 
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