
DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 52 - 23 t/m 27 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!

Shakshuka met tonijn Romige farfalle met gekruid kipgehakt Portobello met geitenkaas uit de oven

Romige spaghetti integrale met makreel

Winterse ovenschotel met linzen

Zoete hutspot met rookworst

Curry met eieren en bloemkool

Beestenboelpasta met cherrytomatensaus

Kippendijfilet met ricotta en basilicum Salade met peer, danablue en walnoot



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

Ricottaroom met sinaasappel

Banaan-yoghurtijsjesVolle kwark met kiwi

De ONTBIJTBOX

Flensje met gekarameliseerde sinaasappel

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

Meergranenbaguett met kaas-tomaat roerei Meergranenbeschuit met avocado Gekonfijte eendenpoot met rozijnen



Synera Blanco heeft een deel chardonnay in 
de blend. Dit geeft de wijn iets romigs, wat 
goed aansluit bij het spek en de schelvis uit 

dit gerecht. 

SYNERA BLANCO

Ravigotesaus fNootmuskaat

Sperziebonen fNicola aardappelen

Schelvis zonder vel fOntbijtspek f

In spek gewikkelde haricots verts ken je misschien wel, maar heb je ook al eens in spek 
gewikkelde schelvis gegeten? Lekker met boontjes en fijngeraspte nootmuskaat. De 
aardappelschijfjes kun je in de ravigotesaus met stukjes augurk en ui dippen.Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g

§

SCHELVIS MET SPEK EN SPERZIEBONEN  
Met goudbruine aardappelschijfjes en ravigotesaus

FamilybTotaal: 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
WEEK 51 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 200 400 600 800 1000 1200
Sperziebonen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Ontbijtspek 
(plakken) f

2 4 6 8 10 12

Schelvis zonder vel 
(100g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Nootmuskaat (bol) 1 1 1 1 2 2
Ravigotesaus (g)  
3) 10) 19) 22) f

40 80 120 160 200 240

Zonnebloemolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter* (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3402 / 813 586 / 140
Vet totaal (g) 53 9
 Waarvan verzadigd (g) 12,4 2,1
Koolhydraten (g) 50 9
 Waarvan suikers (g) 3,4 0,6
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 29 5
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

3) Eieren 4) Vis) 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, pan met deksel, koekenpan en fijne rasp.
Laten we beginnen met het koken van de schelvis met spek en sperziebonen.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil 

de aardappelen (nicola) of was ze grondig en 
snijd in plakken van 1/2 cm. Verdeel over een 
bakplaat met bakpapier, besprenkel met de 
zonnebloemolie en breng op smaak met peper 
en zout. Bak de aardappelen 30 – 35 minuten 
in de oven, of tot ze goudbruin kleuren Q.

BOONTJES KOKEN
Verwijder ondertussen de steelaanzet van 

de sperziebonen en snijd de sperziebonen 
in 2 gelijke stukken. Schenk een bodempje 
water in een pan met deksel. Voeg een snufje 
zout en de sperziebonen toe. Breng afgedekt 
aan de kook en laat 9 – 11 minuten zachtjes 
koken. Giet daarna af en laat zonder deksel 
uitstomen. Roer naar smaak een klein deel 
van de roomboter door de boontjes. Breng op 
smaak met peper en zout.

 SCHELVIS INWIKKELEN
 Leg ondertussen de plakjes ontbijtspek 
zo naast elkaar dat ze elkaar in de lengte 
net overlappen. Leg de schelvis overdwars 
op de plakjes en wikkel de schelvis in het 
ontbijtspek t.      

VIS BAKKEN
 Verhit de overige roomboter in een 
koekenpan en bak de in spek gewikkelde vis 
2 – 3 minuten per kant op middelhoog vuur, of 
totdat hij gaar is. Breng op smaak met peper.

QTIP
Heb je weinig tijd en vind je extra afwas geen 
probleem? Kook de aardappelschijfjes dan 
eerst 5 minuten voor in een pan met deksel. 
Bak ze vervolgens 20 minuten in de oven. 

NOOTMUSKAAT RASPEN
 Rasp ondertussen de nootmuskaat met 
een fijne rasp. Let op: je hebt er maar een 
snufje van nodig. 

SERVEREN
 Serveer de in spek gewikkelde schelvis 
met de aardappelschijfjes en sperziebonen. 
Bestrooi de sperziebonen met nootmuskaat 
naar smaak. Serveer met de ravigotesaus. 

tTIP
Let op: de schelvis wordt opgevouwen 
geleverd, zodat hij in de verpakking past. 
Vouw hem niet uit voordat je hem in het 
ontbijtspek wikkelt. Opgevouwen blijft het 
vispakketje steviger.



De zoet-pittige saus combineert mooi met de 
Lavila Rouge, omdat deze fruitige wijn een 

hint van specerijen in zich heeft. 

LAVILA ROUGE

Gemalen kaneel

ZilvervliesrijstGekruid rundergehakt 
f

Turkse rode peper fSjalot

Tomaat fGroene paprika f

Verse krulpeterselie f

RozijnenTomatenpuree

Gemalen komijnzaad

Het rundergehakt waarmee je de köfte maakt is door onze slager voorgekruid met heerlijke 
oosterse smaakmakers zoals komijn, kardemom en koriander. Ook de saus zit boordevol smaak 
en is pittig door de sambal, maar tegelijkertijd zoet door de rozijnen. Veel handelingen

Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

Lactosevrij+

g

%

d

Kruidige köfte in zoet-pittige saus 
Met rijst en krulpeterselie

Totaal: 40-45 min.9



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 51 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) 1    2    3    4    5    6    
Turkse rode peper 
(st) f

1    2    3    4    5    6    

Groene paprika (st) f 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Gekruid rundergehakt 
(g) f

110    220    330    440    550    660    

Zilvervliesrijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Gemalen kaneel (tl) 1/4 1/2 3/4 1    11/4 11/2
Gemalen komijnzaad 
(tl) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Tomatenpuree (blik) 1/3 2/3 1    11/3 12/3 2    
Rozijnen (g) 19) 22) 25) 20    30    40    50    60    70    
Verse krulpeterselie  
(takjes) 23) f

5    8    10    13    16    20    

Olijfolie* (el) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sambal* (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) 3360 / 803 432 / 103
Vet totaal (g) 23 3
 Waarvan verzadigd (g) 7,1 0,9
Koolhydraten (g) 99 13
 Waarvan suikers (g) 35,6 4,6
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 44 6
Zout (g) 0,6 0,1

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van:  19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de kruidige köfte in zoet-pittige saus.

KÖFTE MAKEN
Kook 200 ml water per persoon voor de 

rijst. Snipper de sjalot. Snijd de bovenkant van 
de Turkse peper, wrijf licht tussen je handen 
en spoel met water na om de zaadjes eruit te 
halen. Snijd de Turkse peper in dunne ringen 
en de groene paprika en tomaat in blokjes. 
Draai van het rundergehakt 4 gehaktballen 
per persoon en rol deze uit tot worstjes van 
ongeveer een duim groot (köfte)t.

RIJST KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een pan 

met deksel en fruit de helft van de sjalot 
1 minuut op laag vuur. Voeg de rijst toe, 
breng op smaak met zout en bak al roerend 
1 minuut. Schenk het kokende water erover 
(pas op: dit kan spetteren!), breng afgedekt 
aan de kook en laat 12 – 15 minuten zachtjes 
koken. Giet daarna af als het nodig is en laat 
afgedekt nagaren.

 KÖFTE BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een wok of hapjespan met deksel en bak de 
köfte 5 minuten rondom op middelhoog vuur. 
Haal daarna uit de pan en bewaar apart.

SAUS MAKEN
 Zet de wok of hapjespan terug op laag 
vuur en fruit de overige sjalot 1 minuut in 
het vet van de köfte. Voeg de Turkse peper, 
groene paprika, tomaat, sambal, kaneel en 
komijn toe en bak al roerend 1 minuut. 

LTIP
Dit gerecht is calorierijk. Let je op je calorie-
inname? Gebruik dan de helft van de rijst. 
Je kunt van de overige rijst een heerlijke 
ontbijt-rijstpap maken. Kijk op onze blog voor 
het recept!

SAUS KOKEN
 Voeg vervolgens de tomatenpuree 
en 50 ml water per persoon toe en breng 
op smaak met peper en zout. Leg de köfte 
terug in de pan, voeg de rozijnen toe en laat, 
afgedekt, 10 minuten zachtjes koken. Snijd 
ondertussen de krulpeterselie fijn.

SERVEREN
 Verdeel de rijst en köfte over de borden. 
Schenk de saus over de rijst en garneer met 
de krulpeterselie. 

tTIP
Om de köfte extra zacht te maken, kun je 
voor je gaat rollen een geklutst eitje door het 
gehakt mengen.



De grana panado is een harde kaas die goed 
samengaat met de Varas Rouge, een intense, 

complexe wijn met een lange afdronk. 

VARAS ROUGE

Geraspte grana padano 
f

Spinazie f

PecannotenVerse tijm f

Pompoenblokjes fOrzo

Wist je dat de pompoen familie is van de komkommer en de meloen? Om het jou extra 
gemakkelijk te maken hebben wij de pompoen voorgesneden. In combinatie met de orzo, verse 
tijm en grana padano is dit een heerlijke, verwarmende maaltijd voor dit seizoen. Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 3 dagen

* v

§

ORZO MET POMPOEN, SPINAZIE EN GRANA PADANO 
Met pecannoten en verse tijm

Quick & EasyTotaal: 25-30 min.6 Q



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 51 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse tijm (takjes) 23) f 2    4    6    8    10    12    
Pecannoten (g) 
8) 19) 22) 25) 15    30    40    50    60    70    

Orzo (g) 1) 85    170    250    335 420 500
Pompoenblokjes (g) 
23) f

125    250    375    500    625    750    

Spinazie (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Groentebouillon* (ml) 175    350    525    700    875    950    
Roomboter* (el) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2778 /664 514 / 123
Vet totaal (g) 32 6
 Waarvan verzadigd (g) 14,1 2,6
Koolhydraten (g) 72 13
 Waarvan suikers (g) 5,9 1,1
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 2,4 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
2x wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met pompoen, spinazie en grana padano.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Ris de blaadjes van de 

takjes tijm. Hak de pecannoten grof.

PECANNOTEN ROOSTEREN
Verhit een wok of hapjespan op hoog 

vuur en rooster de pecannoten, zonder olie, 
2 minuten. Haal uit de pan en bewaar apart.

 ORZO KOKEN
 Verhit de helft van de roomboter in 
dezelfde wok of hapjespan en roerbak de 
orzo 1 minuut op middelmatig vuur. Voeg 
de bouillon toe en kook de orzo, afgedekt, 
10 – 12 minuten op laag vuur droog. Roer 
tussendoor een paar keer goed over de bodem 
van de pan om aanbranden te voorkomen. 

POMPOEN BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige roomboter 
in een andere wok of hapjespan met deksel en 
bak de pompoenblokjes met de tijm en 1 el 
water per persoon, afgedekt, 4 – 6 minuten of 
tot de pompoen gaar is. Voeg de spinazie toe 
en roer tot de spinazie is geslonkent.

tTIP
Eet je hier graag een salade bij? Voeg dan ⅔ 
van de spinazie toe aan de orzo en serveer de 
overige spinazie naast het gerecht met een 
beetje extra vierge olijfolie en azijn.

MENGEN
 Roer de helft van de grana padano door 
de orzo. Voeg daarna ook de pompoen en 
spinazie toe en roer door. Breng op smaak 
met peper en zout. 

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden. 
Garneer met de overige grana padano en 
de pecannoten. 



Cabriz Branco is een licht kruidige wijn 
met de geur van venkel en bloesem - bij 

uitstek geschikt voor de venkelsalade en de 
gebakken dorade. 

CABRIZ BRANCO

Verse dille fDoradefilet met vel f

Venkel fKrieltjes

Verse dragon fBloedsinaasappel

Bloedsinaasappel heeft een zoetzure smaak en kan een mooie diepe rode kleur krijgen. Omdat 
het seizoen pas net begonnen is, kan het zijn dat je bloedsinaasappel nog niet heel rood is. 
Je gebruikt de sinaasappel in een salade met rauwe venkel en verse dragon, een klassieke 
combinatie van zoet, zuur en fris met een vleugje anijs.  De salade gaat goed samen met vis, 
zoals deze dorade.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Discovery

* L

§ D

Dillekrieltjes met gebakken dorade 
Met bloedsinaasappel-venkelsalade en dragon

Quick & EasyQTotaal: 20-25 min.5

Glutenvrijg



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
Krieltjes (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Venkel (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Bloedsinaasappel (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse dragon (takjes) 
23) f

3 6 9 12 15 18

Doradefilet met vel (st) 
4) f

1 2 3 4 5 6

Verse dille (takjes) 23) f 3 6 9 12 15 18
Wittewijnazijn* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
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) 2079 / 497 330 / 79
Vet totaal (g) 16 3
 Waarvan verzadigd (g) 6,0 1,0
Koolhydraten (g) 57 9
 Waarvan suikers (g) 11,3 1,8
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 25 4
Zout (g) 0,2 0,0

ALLERGENEN

4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de dillekrieltjes met gebakken dorade.

KRIELTJES KOKEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de krieltjes. Was de krieltjes grondig en 
snijd de krieltjes in de lengte doormidden. 
Snijd eventuele grote krieltjes in kwarten. 
Kook de krieltjes, afgedekt, in 12 – 15 minuten 
gaar. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.

SNIJDEN
Halveer ondertussen de venkel, snijd in 

kwarten, verwijder de harde kern en snijd in 
fijne halve reepjes. Probeer de venkel zo dun 
mogelijk te snijden, dan trekken de smaken 
straks beter in. Schil de bloedsinaasappel en 
snijd in dunne plakken. 

 SALADE MENGEN
 Pluk de blaadjes dragon van de takjes. 
Meng in een saladekom de reepjes venkel met 
de bloedsinaasappel, de blaadjes dragon, de 
wittewijnazijn en de extra vierge olijfolie t. 
Breng op smaak met peper en zout. Laat de 
salade even staan zodat de smaken goed in 
kunnen trekken.

DORADE BAKKEN
 Dep de doradefilet droog met 
keukenpapier en wrijf in met peper en zout. 
Verhit de roomboter in een koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de vis 1 – 2 minuten 
op het vel. Verlaag het vuur en bak de dorade 
nog 1 – 2 minuten op de andere zijde. 

KRIELTJES MENGEN
 Snijd ondertussen de dille fijn. Meng de 
dille en het bakvocht van de dorade door 
de krieltjes en breng op smaak met peper 
en zout.

tTIP
Bloedsinaasappel kan wat bitter zijn. Proef 
de salade en voeg eventueel 1 tl honing per 
persoon toe om hem zoeter te maken.

SERVEREN
 Serveer de dillekrieltjes met de dorade 
en de bloedsinaasappel-venkelsalade. 

TIP
Heb je meer tijd? Bak de krieltjes dan met wat 
olijfolie 25 – 30 minuten in een voorverwarmde 
oven op 200 graden. Lekker met een dipsaus 
van citroen, yoghurt en dille.



Masan Blanc is een wijn die culinair breed 
inzetbaar is, bijvoorbeeld bij wit vlees zoals 

de kip in dit gerecht. 

MASAN BLANC

Sojasaus

Udonnoedels Gemarineerde 
kipfiletreepjes f

Rode peper fVerse gember

Paksoi fKastanjechampignons 
f

Vandaag maak je een snelle, maar rijke soep met gemarineerde kipfiletreepjes, verse gember 
en pittige rode peper. Wil je het gerecht nog meer pit geven? Bak dan wat zaadjes van de rode 
peper mee. Als er kinderen mee-eten kun je de peper weglaten of apart serveren in plaats van 
het mee te bakken.

Supersimpel Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Quick & Easy

- L

§ Q

JAPANSE NOEDELSOEP MET KIPFILET 
Met kastanjechampignons en paksoi

FamilybTotaal: 20-25 min.5

Lactosevrijd
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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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Kastanjechampignons 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Paksoi (g) f 75 150 225 300 375 550
Gemarineerde 
kipfiletreepjes (g) f

100 200 300 400 500 600

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2013 / 481 217 / 52
Vet totaal (g) 21 2
 Waarvan verzadigd (g) 4,2 0,5
Koolhydraten (g) 43 5
 Waarvan suikers (g) 5,1 0,5
Vezels (g) 4 0
Eiwit (g) 28 3,0
Zout (g) 7,8 1

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja

LTIP
Let jij op je zoutinname? Laat de sojasaus dan 
achterwege of bereid 500 ml bouillon met 
3/4 bouillonblokje in plaats van een hele.

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

BOUILLON BEREIDEN
Bereid de kippenbouillon.

GROENTEN SNIJDEN
Schil de gember, verwijder de 

zaadlijsten van de rode peper en snijd de 
gember en de rode peper fijnt. Snijd de 
kastanjechampignons in plakken. Verwijder 
de steelaanzet van de paksoi en snijd grof. 

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

SOEP KOKEN
 Voeg de bouillon toe aan de wok of 
soeppan en laat 6 minuten, afgedekt, koken 
op middellaag vuur. Voeg na 3 minuten de 
udonnoedels toe.

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

SERVEREN
 Verdeel de soep over de soepkommen.

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



De geurige specerijen die de curry 
ondersteunen gaan heerlijk samen met de 

Spaanse Synera Tinto, een wijn met de smaak 
van wilde bessen en specerijen.

SYNERA TINTO

Kerriepoeder

Kokosmelk Bataat

UiBasmatirijst

Rode peper fKnoflookteen

Yoghurt  f

Spinazie  fVrije-uitloopei f

Verse koriander f

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

Eet binnen 3 dagen Calorie-focus

* V

§ L

SPINAZIE-BATAATCURRY MET SPIEGELEI EN YOGHURT 
Met geurige specerijen en verse koriander

FamilybTotaal: 25-30 min.6

Glutenvrijg



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 51 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Basmatirijst (g) 40 80 120 160 200 240
Ui (st)  1/2 1 1 2 2 3
Knoflookteen (st) 1 1 2 2 3 3
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Bataat (g) 100 200 300 400 500 600
Kokosmelk (ml) 75 150 200 250 325 400
Kerriepoeder (tl) 9) 10) 2 4 6 8 10 12
Verse koriander (takjes) 
23) f

2 4 6 8 10 12

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

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

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

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose 9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

LTIP
Let jij op je calorie-inname? Gebruik dan bij stap 4 
per persoon 50 ml kokosmelk en voeg 50 ml water 
per persoon toe aan de wok of hapjespan met deksel. 
Het gerecht bevat dan per portie 603 kcal, 29 g vet, 
63 g koolhydraten, 9 g vezels en 21 g eiwitten.

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

RIJST KOKEN
Kook 250 ml water per persoon in een 

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

GROENTEN SNIJDEN
Snipper ondertussen de ui en pers of snijd 

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

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

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

KOKEN EN SNIJDEN
 Voeg vervolgens de kokosmelk en 
25 ml water per persoon toe en verkruimel 
¼ bouillonblokje per persoon boven de 
pan. Breng afgedekt aan de kook en laat 
10 minuten zachtjes koken. Snijd ondertussen 
de koriander fijn tt.

ttTIP
Je krijgt meer koriander dan je nodig hebt. 
Gebruik dus vooral meer koriander als je dat 
lekker vindt!

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

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



De romatomaatjes uit dit gerecht passen 
goed bij de Lavila Blanc. Dit is een frisse 

wijn uit de Gascogne, rijk en sappig met een 
levendige afdronk.

LAVILA BLANC

Rucola f

Rode pesto fVerse basilicum f

Mini-romatomaten fSjalot

Feta fConchiglie tricolore

De Italianen hebben deze pastasoort heel passend conchiglie, oftwel schelpjes, genoemd. 
Vandaag gebruik je de driekleurige variant die het gerecht meteen wat kleurrijks geeft.  Omdat 
de pasta van binnen hol is, verdelen de tomaatjes, feta en rode pesto zich er heel goed over. Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

-

%

Conchiglie met rode pesto en feta 
Met mini-romatomaatjes, rucola en basilicum

VeggieVTotaal: 20-25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) 1 2 3 4 5 6
Mini-romatomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Conchiglie tricolore 
(g) 1) 90 180 270 360 450 540

Feta (g) 7) f 40 75 100 125 150 175
Verse basilicum 
(blaadjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Rode pesto (g) 7) 8) f 40 80 120 160 200 240
Rucola (g) 23) f 40 60 80 100 120 140
Olijfolie* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Zwarte balsamicoazijn* 
(el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3372 / 806 625 / 149
Vet totaal (g) 45 8
 Waarvan verzadigd (g) 11,0 2,0
Koolhydraten (g) 76 14
 Waarvan suikers (g) 8,8 1,6
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 21 4
Zout (g) 0,7 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de conchiglie met rode pesto en feta.

GROENTEN SNIJDEN
Kook 500 ml water per persoon in een pan 

met deksel voor de conchiglie. Snipper de 
sjalot en halveer de mini-romatomaten.

CONCHIGLIE KOKEN
Kook de conchiglie, afgedekt, 

8 – 10 minuten in de pan met deksel. Giet 
daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

 TOMAATJES ROERBAKKEN 
Verhit ondertussen de olijfolie in een wok 

of hapjespan en fruit de sjalot 2 minuten op 
middellaag vuur. Zet het vuur middelhoog, 
voeg de tomaten toe en roerbak 4 minuten. 
Breng op smaak met peper en zout.  

PASTA MENGEN
 Snijd ondertussen de feta in blokjes van 
½ cm en scheur de blaadjes basilicum klein. 
Voeg de conchiglie en rode pesto toe aan de 
wok of hapjespan en verhit 1 minuutt. 

tTIP
Voeg voor een zoetzuur accent tijdens 
stap 4 1 tl zwarte balsamicoazijn per persoon 
toe aan de pastasaus.

DRESSING MAKEN
 Maak in een kleine kom een dressing van 
de zwarte balsamicoazijn en de extra vierge 
olijfolie. Breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de rucola en de conchiglie 
over de borden. Besprenkel met de dressing 
en garneer het gerecht met de feta en 
de basilicumblaadjes.



 Deze wijn is gedeeltelijk op eikenhout gerijpt, 
waardoor de houttonen goed aansluiten bij 

de rokerige linzen en barbecuesaus. 

ESPIGA TINTO

Linzen

Verse bladpeterselie fRode peper f

Challenger aardappelenBroccoli f

KnoflookteenSjalot

Gezouten pinda'sSojasaus

TomatenpassataGemalen komijnzaad 

Gerookt paprikapoeder 

Voor dit hartige vegetarische gerecht maak je zelf een snelle barbecuesaus, waar je een klein 
beetje sojasaus aan toevoegt. Juist dat ene scheutje zorgt voor extra hartigheid zonder dat de 
saus naar soja gaat smaken. Het gerookte paprikapoeder geeft de linzen een rokerige smaak die 
goed bij de saus past.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Rokerige linzen in pittige barbecuesaus 
Met aardappelpuree en broccoli

VeggieVTotaal: 40-45 min.9
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Challenger aardappelen 
(g) 250 500 750 1000 1250 1500

Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Linzen (blik)  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

Tomatenpassata (g) 150 300 450 600 750 900
Sojasaus (zakje) 1) 6)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Gezouten pinda's (g)  
5) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

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

Honing* (tl) 1 2 3 4 5 6
Roomboter* (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Melk* een scheutje
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) 3017 / 721 364 / 87
Vet totaal (g) 27 3
 Waarvan verzadigd (g) 6,6 0,8
Koolhydraten (g) 81 10
 Waarvan suikers (g) 17,6 2,1
Vezels (g) 24 3
Eiwit (g) 27 3
Zout (g) 2,8 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Vergiet, bakplaat met bakpapier, pan met deksel, steelpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de rokerige linzen in pittige barbecuesaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Snijd de bloem van de broccoli in kleine 
roosjes en de steel in blokjes. Schil de 
aardappelen (challenger) en snijd ze in grove 
stukken. Snipper de sjalot en pers of snijd de 
knoflook fijn. Verwijder de zaadlijsten van de 
rode peper en snijd de rode peper fijnt. Hak 
de verse bladpeterselie grof. Giet de linzen af 
in een vergiet.

BROCCOLI ROOSTEREN
Meng de broccoli met de helft van 

de zonnebloemolie op een bakplaat met 
bakpapier en breng op smaak met peper 
en zout. Bak 12 – 18  minuten in de oven, 
of tot de roosjes knapperig zijntt. Schep 
halverwege om. 

 AARDAPPELEN KOKEN
 Zorg ondertussen 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.

SAUS MAKEN
 Verhit ondertussen de overige 
zonnebloemolie in een steelpan en fruit 
de sjalot, de knoflook, de rode peper, 
het gerookte paprikapoeder en het 
gemalen komijnzaad 2 minuten. Schenk de 
tomatenpassata in de pan, voeg de zwarte 
balsamicoazijn en de honing toe en laat 
4 – 5 minuten zachtjes koken. Meng er 1/4 zakje 
sojasaus per persoon en de linzen door en 
verwarm nog 2 minuten. Breng op smaak 
met peper.

AARDAPPELEN STAMPEN
 Stamp de aardappelen met een 
aardappelstamper tot een fijne puree. Voeg 
de roomboter en een klein scheutje melk toe 
om het smeuïg te maken. Voeg vervolgens de 
mosterd toe en breng op smaak met peper 
en zout. 

tTIP
Je krijgt van ons meer rode peper dan je 
gebruikt in dit recept. Houd je van pittig? Voeg 
dan alle rode peper toe.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelpuree over de 
borden en schep de linzen erop. Schep 
de broccoli eromheen. Bestrooi met de 
peterselie en garneer met de pinda's.

ttTIP
Zin in een experimentje? Laat de broccoli 
dan in de oven totdat hij donkerbruine 
plekjes begint te krijgen die net niet verbrand 
zijn. Dat maakt de broccoli extra smaakvol 
en knapperig.



De mergeuzworstjes en geroosterde Turkse 
pepers worden goed ondersteund door de 

L'Aureole Rouge, waarin kersen en een lichte 
kruidigheid in geur en smaak domineren.

L'AUREOLE ROUGE

Rundermerguezworstjes  
f

TomatenpassataRode peper f

PaprikapoederNicola aardappelen

KnoflookteenTurkse groene peper f

Aïoli f

In Spanje eten ze patatas bravas als tapas met allerlei andere kleine gerechtjes ernaast. 
Vandaag combineer je deze krokante aardappeltjes met pittige tomatensaus, kruidige 
merquezworstjes en geroosterde Turkse groene pepers met ruim zout. De bereidingswijze van 
deze milde pepers is afgeleid van pimentos de padron, ook een bekend tapasgerecht. 

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen Lactosevrij

* g

% d

Patatas bravas met rundermerguezworstjes 
Met geroosterde Turkse pepers en aïoli

DiscoveryDTotaal: 40-45 min.9
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 200    400    600    800    1000    1200    
Paprikapoeder (tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Turkse groene peper 
(st) f

5    10    15    20    25    30    

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
Tomatenpassata (g) 50    100    150    200    250    300    
Rundermerguezworstjes 
(60 g) f

2    4    6    8    10    12    

Aïoli (el) 3) 10) 19) 22) f 1    2    3    4    5    6    
Olijfolie* (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3489 / 834 526 / 126
Vet totaal (g) 50 8
 Waarvan verzadigd (g) 12,0 1,8
Koolhydraten (g) 49 7
 Waarvan suikers (g) 11,2 1,7
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 9 1
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Kom, hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier, sauspan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de patatas bravas met rundermerguezworstjes.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven op 220 graden. 

Schil de aardappelen (Nicola) en snijd in 
blokjes van 1 – 2 cm. Meng in een kom de 
aardappelen met 1/2 el olijfolie per persoon, 
het paprikapoeder, peper en zout. Verhit 
een hapjespan met deksel op middelhoog 
vuur en bak de aardappelen 25 – 30 minuten, 
afgedekt, op middelhoog vuur. Haal na 
20 minuten de deksel van de pan. Schep 
regelmatig om.

PEPERS IN DE OVEN
Leg de Turkse groene pepers op een 

bakplaat met bakpapier en meng met 1/2 el 
olijfolie per persoon. Breng op smaak met ruim 
zoutt. Zet de bakplaat met pepers in de oven 
en bak 10 – 15 minuten, of totdat ze donker 
beginnen te worden. Schep halverwege de 
baktijd om.

 SNIJDEN
 Pers of snijd ondertussen de knoflook 
fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn.

SAUS MAKEN
 Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een 
sauspan op middelhoog vuur. Bak de rode 
peper en knoflook 2 – 3 minuten. Verlaag het 
vuur, schenk de tomatenpassata erbij en laat 
5 minuten zachtjes doorkoken tot een dikke 
saus. Breng op smaak met peper en zout.

tTIP
Heb je grof zout in huis? Het is extra lekker om 
de Turkse groene pepers hiermee te zouten. 
Deze korrels blijven stevig tijdens het bakken 
en trekken er niet helemaal in. 

MERGUEZ BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een koekenpan en bak de merguezworstjes 
in 8 – 10 minuten op middelmatig vuur 
rondom bruin.

tTIP
Wees niet bang voor de Turkse groene 
pepers. Ze zijn, anders dan hun naam doet 
vermoeden, helemaal niet scherp maar mild 
van smaak.

SERVEREN
 Verdeel de Turkse pepers en de 
merguezworstjes over de borden. Serveer 
met de patatas bravas, pittige tomatensaus 
en een flinke lepel aïoli.

sTIP
Houd je van een spicy kick? Voeg dan in 
stap 4 de dubbele hoeveelheid rode peper aan 
de saus toe.



Tahin is een pasta gemaakt van sesamzaad. 
Het wordt veel gebruikt in de Midden-

Oosterse keuken en is smeuïg en vol van 
smaak. Een van de bekendste toepassingen 

van tahin is hummus.

TAHIN

Citroen

Vrije-uitloopei fVolkoren pitabrood

Gedroogde tijmSesamzaad

Aubergine fGedroogde oregano

Yoghurt-tahinsaus fKnoflookteen

Verse munt fKomkommer f

Gemalen komijnzaad

Rode cherrytomaten f

De aubergine waarmee je dit broodje vult, bestrooi je voor het bakken met een mix van tijm, 
oregano en sesamzaad. Deze combinatie is geïnspireerd op het Midden-Oosterse za'atar. Sesam 
proef je ook terug in de saus van tahin en frisse yoghurt. Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* v

%

Gevulde pita met geroosterde aubergine 
Met gekookt ei, salade en tahinsaus

DiscoveryDTotaal: 35-40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sesamzaad (g)  
11) 19) 22) 5 10 15 20 25 30

Gedroogde tijm (tl) 1    11/2 21/2 3    4    5    
Gedroogde oregano (tl) 1    11/2 21/2 3    4    5    
Aubergine (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Volkoren pitabrood 
(st) 1) 2 4 6 8 10 12

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4 6 8 10 12
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Rode cherrytomaten 
(g) f

60 125 180 250 300 360

Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse munt (blaadjes) 
23) f

8 16 24 32 40 48

Knoflookteen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Yoghurt-tahinsaus (g)  
7) 11) 19) 22) f

50 100 150 200 250 300

Gemalen komijnzaad (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Olijfolie* (el) 1    2    2 1/4 3 3 3/4 4 1/2
Extra vierge olijfolie* (el)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Honing* (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3586 / 857 587 / 141
Vet totaal (g) 40 7
 Waarvan verzadigd (g) 9,4 1,5
Koolhydraten (g) 87 14
 Waarvan suikers (g) 12,4 2,0
Vezels (g) 16 3
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 2,2 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren) 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
2x Kleine kom, aluminiumfolie, steelpan met deksel, fijne rasp en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de gevulde pita met geroosterde aubergine.

KRUIDEN MENGEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Meng in een kleine kom het sesamzaad, de 
gedroogde tijm, de gedroogde oregano en 
zout en peper naar smaak. Snijd de aubergine 
in plakken. Vet een stuk aluminiumfolie in met 
1/4 el olijfolie per persoon en leg de aubergine 
erop. Besprenkel de aubergine met de 
overige olijfolie en bestrooi met de helft van 
het kruiden-sesammengsel. 

AUBERGINE BAKKEN
Vouw het aluminiumfolie dicht zodat er 

geen lucht bij kan komen. Bak de aubergine 
30 – 35 minuten de ovent. Let op: maak 
straks voorzichtig open want er komt hete 
stoom uit! Besprenkel de volkoren pita's met 
wat water en bak de laatste 3 – 5 minuten mee 
in de oven.

 SNIJDEN
 Breng ondertussen ruim water aan de 
kook in een steelpan met deksel en kook de 
eieren, afgedekt, in 8 – 10 minuten hard. Laat 
de eieren schrikken onder koud water. Rasp 
de schil van de citroen en pers de citroen uit. 
Halveer de rode cherrytomaten en snijd de 
komkommer in blokjes. Snijd de blaadjes 
munt in reepjes en pers of snijd de knoflook 
fijn. Pel de eieren en snijd in plakken.

SALADE MENGEN
 Meng in een saladekom de extra vierge 
olijfolie, de honing en 1 tl citroensap per 
persoon tot een dressing. Breng op smaak met 
peper en zout en voeg de cherrytomaten, de 
komkommer en de helft van de munt toe. 
Schep goed om.

tTIP
Het is de bedoeling dat de plakken aubergine 
diepbruin en boterzacht worden. Zo krijgen ze 
extra veel smaak.

BROODJES VULLEN
 Meng in een kleine kom de yoghurt-
tahinsaus met de knoflook, komijn 
en per persoon 1/2 tl citroenrasp en 1 tl 
citroensap. Snijd het pitabrood open en 
vul met de geroosterde aubergine, wat 
van de salade, de plakjes gekookt ei en 
de yoghurt-tahinsaustt.

ttTIP
Je kunt de broodjes ook pas aan tafel vullen. 
Zet dan alle ingrediënten los op tafel. Zo kan 
iedereen zijn eigen smaken combineren.

SERVEREN
 Verdeel het gevulde pitabrood over 
de borden en bestrooi met de overige 
munt. Serveer met het overige kruiden-
sesammengsel en de overige salade.



Bospeen f

Challenger aardappelen

Veluwse gekonfijte 
eendenpoot f

Perssinaasappel

Verse gember

Verse citroentijm fVerse bladpeterselie f

Rozijnen Verse rozemarijn f

Geel mosterdzaad 

De eendenpoot die je vandaag klaarmaakt hebben wij alvast voor je gekonfijt. Eend heeft een 
specifieke, volle smaak die goed samengaat met frisse en zoete elementen. Daarom serveer je 
er in dit recept rozijnen bij, die je even inkookt in een mengsel van azijn en suiker. Erbij serveer je 
bospeen die je glaceert door de peen te garen in vocht, en inkookt tot een siroop voor een mooi 
glanzend laagje. 

GEKONFIJTE EENDENPOOT MET ROZIJNEN 
MET GEGLACEERDE BOSPEEN EN AARDAPPELPUREE

Eend heeft een fijne, delicate smaak. 
Door eend te konfijten wordt hij extra 

smaakvol en mals. Konfijten is een 
bereidingstechniek waarbij een ingrediënt 
langzaam gegaard wordt in dierlijk vet op 

een constante temperatuur. 

 SPECIAAL INGREDIËNT 

GEKONFIJTE EEND

Hit the "f" key for f

45 min Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

g9

%

+ Veel handelingen
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ROZIJNEN WELLEN
 Breng ondertussen de wittewijnazijn, de 
overige suiker, het mosterdzaad, de verse 
rozemarijn, een snuf zout en 2 el water 
per persoon op hoog vuur aan de kook in 
een steelpan. Voeg de rozijnen toe en laat 
3 – 4 minuten zachtjes koken. Haal de pan van 
het vuur en zet opzij.

tTIP
Je hoeft de gember niet te schillen. Geen rasp 
in huis? Schil de gember dan wel en snijd hem 
vervolgens fijn.

PUREE STAMPEN
  Stamp de aardappelen met de overige 
roomboter en de mosterd tot een fijne 
puree. Roer er een scheutje melk door en 
breng op smaak met peper en zout.  Schep 
de helft van de bladpeterselie door de 
geglaceerde bospeen.  

SERVEREN
 Verdeel de aardappelpuree en de 
geglaceerde bospeen over de borden en leg 
er de gekonfijte eendenpoot op. Garneer 
de eendenpoot met de zoetzure rozijnen en 
bestrooi met de overige bladpeterselie. 

ttTIP 
Voor een gelijkmatige garing is het belangrijk 
dat de wortels niet op elkaar liggen. Zo trekt de 
smaak van de siroop ook beter in de wortels. 
Is je pan niet breed genoeg? Gebruik dan 
twee pannen of voeg wat extra water toe. Het 
inkoken duurt dan wel langer.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon en verwarm de oven 

voor op 200 graden. Snijd het grootste deel 
van het groen van de bospeen en schil met een 
dunschiller. Rasp de gembert. Snijd de verse 
bladpeterselie fijn en ris de blaadjes van de 
citroentijm. Pers de sinaasappel uit. Verdeel 
de wortels naast elkaar over de bodem van 
een hapjespan met dekseltt.

BOSPEEN GLACEREN
Voeg de bouillon, gember, citroentijm 

en per persoon 1 tl van de suiker en 3 el van 
het sinaasappelsap aan de hapjespan toe 
en laat, afgedekt, 15 – 20 minuten zachtjes 
koken. Haal de deksel van de pan en kook het 
vocht in 5 – 10 minuten in tot een siroop. Breng 
op smaak met peper en zout en roer er 1/4 el 
roomboter per persoon door.

 EENDENPOOT BAKKEN
 Leg ondertussen de gekonfijte 
eendenpoot met het vel naar boven 
op een bakplaat met bakpapier. Bak in 
20 – 22 minuten bruin in de oven. Breng 
ondertussen ruim water aan de kook in een 
pan met deksel. Schil de aardappelen en snijd 
in grove stukken. Voeg ze toe aan de pan en 
kook in 12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en 
laat zonder deksel uitstomen. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bospeen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Verse citroentijm 
(takjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Perssinaasappel (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Veluwse gekonfijte 
eendenpoot f

1 2 3 4 5 6

Challenger 
aardappelen (g)

250 500 750 1000 1250 1500    

Geel mosterdzaad (tl) 
10)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Verse rozemarijn (takje) 
23) f

1    1    1    1    2    2    

Rozijnen (g) 19) 22) 25) 25 50 75 100 125 150
Groentebouillon* (ml) 50 100 150 200 250 300
Suiker* (tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Roomboter* (el) 21/2 5    71/2 10    121/2 15    
Wittewijnazijn* (el) 1 2 3 4 5 6
Mosterd* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Melk* een scheutje
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4724 / 1129 570 / 136
Vetten (g) 65 8
 Waarvan verzadigd (g) 37,0 4,5
Koolhydraten (g) 92 11
 Waarvan suikers (g) 45,4 5,5
Vezels (g) 12 1
Eiwit (g) 36 4
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Dunschiller, fijne rasp, hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier, pan met deksel, steelpan en aardappelstamper. 
Laten we beginnen met het koken van de gekonfijte eendenpoot met rozijnen.



Kiwi gold Sinaasappel

Gemakkelijk*
De frisse kiwi combineren we met volle, romige 
mascarpone die op smaak gebracht is met vanille en 
honing. Dit is de perfecte afsluiter van een doordeweekse 
dag. Je bent namelijk binnen 5 minuutjes klaar.

FRISSE KIWICARPACCIO  
Met zoete mascarpone
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tTIP
Wil je dit dessert gezonder maken? Vervang de mascarpone dan door volle kwark, 
Griekse of Turkse yoghurt.

INGREDIËNTEN 2P

Kiwi gold (st) 2
Sinaasappel (st) 1
Mascarpone* (g) 100
Honing* (el) 2
Vanille-extract* (tl) 1/2

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

ALLERGENEN

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

1 Schil de kiwi’s en snijd in hele dunne plakken. Boen de sinaasappel grondig. 
Meng in een kom de mascarpone met 1½ el honing en het van ille-extract.

2 Verdeel de kiwi over kleine dessertborden. Schep de mascarpone in het midden 
en garneer met de overige honing. Rasp ongeveer ½ tl van de sinaasappelschil 

per persoon over het gerecht.

BENODIGDHEDEN: 
Kom en  fijne rasp.



DESSE
RT

S

Honingmeloen Junami appel

Cranberry-notenmix 

Verse citroenmelisse  fPerzik

Totaal: 5 - 10 min.

Eet binnen 5 dagen

Supersimpel

2

%

-
Deze frisse salade maak je in een handomdraai en 
smaakt net even anders door de friszure smaak van 
citroenmelisse. Lekker met de knapperige nootjes. Heb 
je wat meer tijd? Bak de cranberry-notenmix dan kort in 
een koekenpan.

FRUITSALADE MET NOTEN 
En citroenmelisse
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FRUITSALADE MET NOTEN 

BENODIGDHEDEN: 
Kom.

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 946 / 226 354 / 85
Vetten (g) 7 3
 Waarvan verzadigd (g) 0,9 0,3
Koolhydraten (g) 33 12
 Waarvan suikers (g) 28,2 10,6
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 5 2
Zout (g) 0,1 0,0

 
ALLERGENEN

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

INGREDIËNTEN 2P 4P

Honingmeloen (st)  1/2 1    
Perzik (st) 1 2
Junami appel (st) 1 2
Verse citroenmelisse 
(blaadjes) 23) f

10 20

Cranberry-notenmix (g)  
8) 19) 22) 25)

50 100

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

1 Halveer de meloen en snijd in parten. Verwijder de pitten en de 
schil en snijd in kleine blokjes. Snijd de perzik in kwarten, verwijder 

de pit en de schil en snijd in blokjes. Snijd de appel (junami) in kwarten, 
verwijder het klokhuis en snijd de appel in blokjes.

2Haal de blaadjes citroenmelisse los van de takjes en snijd de 
blaadjes fijn. Meng in een kom de helft van de citroenmelisse met 

het fruit.

3 Verdeel de fruitsalade over de borden, garneer met de overige 
citroenmelisse en verdeel de notenmix erover.

�

RWEETJE
Citroenmelisse ziet eruit als munt, maar smaakt en ruikt naar citroen. 
Het is een plant die zichzelf zeer makkelijk verspreidt dus als je ervan 
houdt is het kruid erg geschikt om zelf te kweken. Vooral de jongere, 
malsere blaadjes boven in de plant zijn lekker in gerechten.



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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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. 

2
1

5
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ONTBIJT 1- 

1
2

GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

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

-EXTRA-

3

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 
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BANANENPANNENKOEKEN   
Met kaneel en honing

• Ananas-meloen-mango-passiesap

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Bananen (st) 2 4

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Lijnzaad (g) 19) 22) 25) 30 60

Perssinaasappelen (st) 6 12

Honing (potje) 1 2

Gemalen kaneel (tl) 1 2

Zout* snufje

Roomboter* (el) 2 4

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2314 / 553 544 / 130
Vetten (g) 26 6
 Waarvan verzadigd (g) 11,6 2,7
Koolhydraten (g) 56 13
 Waarvan suikers (g) 45,1 10,6
Vezels (g) 18 4
Eiwit (g) 8 2
Zout (g) 0,6 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren

Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

1Prak de bananen met een vork in een kom. 

2 Voeg de eieren, de helft van het lijnzaad en een snufje zout toe en 
roer met een vork tot een beslag. 

3 Verhit ¼ van de roomboter in een koekenpan en bak van ¼ van 
het beslag een kleine pannenkoek aan beide kanten goudbruin. 

Herhaal dit met het overige beslag.

4Pers ondertussen de sinaasappelen uit. 

5 Verdeel de pannenkoeken over de borden, schenk de honing 
erover en bestrooi met kaneel en het overige lijnzaad. Serveer 

met het verse sap. 

 BANANEN-
PANNENKOEKEN  
Met kaneel en honing  
 
 
SMOOTHIEBOWL MET 
ANANAS  
Met spinazie en cranberry-
pittenmix  
 
 
CRACKERS MET HAM 
EN KRUIDENKAAS  
Met veldsla  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

CRACKERS MET HAM EN KRUIDENKAAS  
Met veldsla

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Banaan (st) 1 2

Ananas (st) f 1/2 1

Volle yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 150 300

Spinazie (g) 23) f 40 80

Cranberry-pittenmix (g) 19) 22) 25) 40 80

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Blender of hoge kom met staafmixer 

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 975 / 223 348 / 83
Vetten (g) 3 1
 Waarvan verzadigd (g) 1,5 0,5
Koolhydraten (g) 43 15
 Waarvan suikers (g) 37,9 13,5
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 5 2
Zout (g) 0,1 0,1

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 23) Selderij 25) Sesam

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

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

Achterham (plakken) 7) 15) f 6 12

Veldsla (g) 23)  f 20 40

Blokjes kruidenkaas (g) 7) f 25 50

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 879 / 210 897 / 214
Vetten (g) 7 7
 Waarvan verzadigd (g) 3,5 3,6
Koolhydraten (g) 17 17
 Waarvan suikers (g) 0,6 0,6
Vezels (g) 9 9
Eiwit (g) 18 18
Zout (g) 0,8 0,8

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 11) Sesam

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 21) Melk/lactose 
23) Selderij

1 Snijd de banaan in plakken. Schil de 
ananas en verwijder de harde kern. Snijd 

de ananas in grove stukken. 

2 Voeg de banaan, ananas, yoghurt en 
spinazie toe aan een blender of hoge 

kom met een staafmixer en pureer tot een 
gladde, dikke smoothie.

3 Verdeel de smoothie over 
de kommen en garneer met 

de cranberry-pittenmix. 

SMOOTHIEBOWL MET ANANAS  
Met spinazie en cranberry-pittenmix

1Beleg 3 crackers per persoon met een 
plak ham.

2 Verdeel er de veldsla over en bestrooi 
met de blokjes kruidenkaas.

 

tTIP
Heb je extra tijd en heb je honing in huis? Maak 
dan een dressing van 1 tl honing per persoon, 
2 tl olijfolie per persoon, peper en zout en 
besprenkel de ham hiermee.
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