
Deze wijn uit de Portugese Dão is gemaakt 
van typisch inheemse druivenrassen. Het is 
een kruidige en verrassend levendige wijn 

met aroma’s van citrus en appel en de geur 
van venkel en bloesem.

CABRIZ BRANCO

Citroen

OrzoMagere spekblokjes f

KnoflookteenUi

Courgette fVenkel f

Gedroogde tijm

Kabeljauwfilet 
met vel f

In deze orzo smelten allerlei verschillende smaken samen. Van de anijsachtige venkel tot de 
zoute spekjes en frisse citroen - elke hap heeft van alles wat. De kabeljauw bak je op het vel. Als 
je hem droogdept voor het bakken, wordt het vel lekker krokant.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Orzo-risotto met kabeljauw 
Met spekjes, citroen en tijm

FamilybTotaal: 30-35 min.7
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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
Venkel (g) f 100 200 300 400 500 600
Courgette (g) f 175 350 525 700 875 1050
Magere spekblokjes 
(g) f

25 50 75 100 125 150

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Kabeljauwfilet met vel 
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillon* (ml) 200 400 600 800 1000 1200
Roomboter* (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Extra vierge olijfolie* (el) naar smaak
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3079 / 736 398 / 95
Vet totaal (g) 30 4
 Waarvan verzadigd (g) 16,7 2,2
Koolhydraten (g) 76 10
 Waarvan suikers (g) 16,8 2,2
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 38 5
Zout (g) 2,8 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, fijne rasp en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de orzo-risotto met kabeljauw.

GROENTEN SNIJDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui en pers 

de knoflook of snijd fijn. Snijd de venkel in 
kwarten, verwijder de harde kern en snijd de 
venkel in dunne reepjes. Snijd de courgette in 
dunne halve plakken t. 
 
tTIP: Tijd genoeg? Schaaf dan de courgette 
in linten en bak ze mee met de kabeljauw. Dat 
staat extra mooi! 

SPEKJES UITBAKKEN 
Verhit een hapjespan met deksel, 

zonder olie, op middelhoog vuur en bak de 
spekblokjes in 3 – 5 minuten knapperig. Haal 
uit de pan en bewaar apart. Laat het bakvet in 
de pan.

 ORZO-RISOTTO MAKEN
 Verhit op middelhoog vuur ½ el 
roomboter per persoon in dezelfde hapjespan 
met het bakvet en bak de ui, knoflook, 
venkel en courgette 3 – 4 minuten. Bak de 
orzo 1 minuut mee en schenk de bouillon er 
voorzichtig bij. Breng aan de kook en kook de 
orzo, afgedekt, op laag vuur in 10 – 12 minuten 
droog. Schep regelmatig om. Voeg een extra 
scheutje water toe wanneer de orzo te droog 
wordt. Breng op smaak met peper en zout.

RASPEN EN SNIJDEN
 Rasp ondertussen de schil van de citroen 
met een fijne rasp. Snijd de citroen vervolgens 
in halve plakken.

KABELJAUW BAKKEN 
 Dep de kabeljauwfilet droog met 
keukenpapier en bestrooi de zijde zonder 
vel met de gedroogde tijm, peper en zout. 
Verhit de overige roomboter in een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak de kabeljauw 
3 – 4 minuten op het vel. Breng op smaak met 
peper en zout. Verlaag het vuur en bak nog 
1 – 2 minuten op de andere zijde.

OP SMAAK BRENGEN
 Verdeel de orzo-risotto over de borden 
en besprenkel met extra vierge olijfolie naar 
smaak. Leg de gebakken kabeljauw er met 
de velkant naar boven op. Bestrooi met ½ tl 
citroenrasp per persoon en leg op elk stuk vis 
2 halve plakken citroen. Garneer het gerecht 
met de spekjes.



Deze wijn uit de regio rondom Lissabon is 
gemaakt van inheemse druivenrassen en 

pinot noir en heeft minimaal 3 tot 4 maanden 
in eikenhouten vaten gerijpt. Het resultaat is 

een complexe wijn met aroma's van kersen en 
bosvruchten en een lange afdronk.

VARAS ROUGE

Geraspte  
oude kaas f

Libanees platbroodGedroogde tijm

Rode uiRode paprika f

TomatenpureeKipgyros f

Geschaafde  
rode kool f

Met platbrood als bodem en een verrassende combinatie van ingrediënten erop, is deze pizza 
net even anders dan anders. De rode kool zorgt niet alleen voor een prachtige paarse kleur, 
maar past aangemaakt met een friszoete dressing ook perfect bij de kruidige kipgyros.Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

-

§

PLATBROODPIZZA MET KIPGYROS 
Met rode kool en paprika

Totaal: 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 rode kool 
(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) 3376 / 807 659 / 158
Vet totaal (g) 33 6
 Waarvan verzadigd (g) 13,0 2,5
Koolhydraten (g) 83 16
 Waarvan suikers (g) 13,9 2,7
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 41 8
Zout (g) 1,7 0,3

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 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 rode kool toe en schep goed om.

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



Deze wijn komt uit het zuidwesten van 
Frankrijk en is gemaakt van merlot, die de 

wijn soepel en rond maakt. Het is een zachte 
wijn met een dieprode kleur, een lichte 

kruidigheid en aroma’s van bosaardbeitjes 
en kersen.

L'AURÉOLE ROUGE

Rucola f

Rode pesto fVerse basilicum f

Mini-romatomaten fSjalot

Feta fConchiglie tricolore

Conchiglie betekent schelpen in het Italiaans. Deze pasta neemt niet alleen saus mee in de 
schelp, door de ribbelige structuur blijft het ook goed aan de buitenkant zitten. De perfecte 
pastavorm voor deze maaltijd dus! De drie kleuren van de pasta voegen bovendien een 
subtiele smaak toe: de groene schelpen zijn op smaak gebracht met spinazie en de rode 
met tomatenpasta.

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.

VOORBEREIDEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

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

CONCHIGLIE KOKEN
Kook de conchiglie, afgedekt, 

14 – 16 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 de 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 basilicum.



Deze wijn uit Catalonië is gemaakt van 
macabeo en chardonnay. Die eerste druif 

zorgt voor kruidigheid in deze frisse, fruitige 
wijn met aroma’s van peer, appel, banaan, 

sinaasappel, witte bloemen zoals jasmijn en 
een vleugje anijs.

SYNERA BLANCO

Zeebaarsfilet met vel f

CitroenGemalen komijn

Rode peper fBataat

Bloemkool fKnoflookteen

Voor dit gerecht is de oven je beste vriend - hij doet al het werk voor je, alleen de vis bak je in 
de pan. De bloemkool, die je kruidt met komijn en lekker krokant roostert, kun je in plaats van 
in roosjes ook in de vorm van een steak snijden. Het is niet erg als de bloemkool tijdens het 
roosteren wat donkere plekjes krijgt, de smaak wordt daardoor juist lekker nootachtig.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Gebakken zeebaars met pittige bataat 
Met geroosterde bloemkool en komijn

GlutenvrijgTotaal: 40-45 min.9
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bataat (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Rode peper (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 2 4 6 8 10 12
Bloemkool (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Gemalen komijn (tl) 2 3 4 5 6 7
Citroen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Zeebaarsfilet met vel 
(80 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Olijfolie* (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Roomboter* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3297 / 788 506 / 121
Vet totaal (g) 40 6
 Waarvan verzadigd (g) 9,4 1,4
Koolhydraten (g) 72 11
 Waarvan suikers (g) 22,7 3,5
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 0,5 0,1

ALLERGENEN

4) Vis

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, bakplaat met bakpapier, kleine kom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de gebakken zeebaars met pittige bataat.

BATAAT BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. Was 

de bataat grondig en snijd in kleine blokjes 
van 1 cm. Verwijder de zaadlijsten van de 
rode peper en snijd de rode peper fijn. Meng 
de bataat in een ovenschaal met de rode 
peper, de ongepelde hele knoflooktenen, 
de helft van de olijfolie, peper en zout. Bak de 
bataat 30 – 35 minuten in de oven en schep 
halverwege om.

BLOEMKOOL SNIJDEN
Snijd ondertussen de bloemkool in kleine 

roosjes van ongeveer 3 cm en snijd de steel in 
blokjes G. 
 
 

 BLOEMKOOL IN DE OVEN
 Verdeel de bloemkool over een bakplaat 
met bakpapier, bestrooi met de gemalen 
komijn en meng met de overige olijfolie. 
Breng op smaak met peper en zout. Bak de 
bloemkool 20 – 22 minuten met de bataat 
mee in de oven, of tot de bloemkool gaar is. 
Schep halverwege om.

DRESSING MAKEN
 Snijd ondertussen de helft van de 
citroen in parten en pers de andere helft uit. 
Meng in een kleine kom ½ tl citroensap per 
persoon met de extra vierge olijfolie tot een 
dressing. Haal, als de bataat klaar is, de zachte 
knoflooktenen uit de ovenschaal, verwijder 
de schil en plet ze met een vork. Meng de 
knoflook naar smaak door de dressing t . 
Breng op smaak met peper en zout.

ZEEBAARS BAKKEN
 Verhit de roomboter in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Dep de zeebaars droog met 
keukenpapier en wrijf in met peper en zout. 
Bak de zeebaars 1 – 2 minuten op het vel, 
verlaag het vuur en bak nog 1 minuut op de 
andere zijde. 

tTIP: Door het roosteren wordt de knoflook 
zoet en geconcentreerd van smaak. Als de 
knoflooktenen zacht genoeg zijn, kun je ze zo 
uit de schil knijpen of prakken met een vork. 

SERVEREN
 Verdeel de pittige bataat, de zeebaars en 
de bloemkool over de borden. Besprenkel de 
bloemkool met de dressing. Serveer met een 
partje citroen.  

GTIP: Eens iets nieuws proberen? Snijd de 
bloemkool dan niet in roosjes maar in 'steaks'. 
Dit doe je door de bloemkool in zijn geheel in 
dunne plakken te snijden en die op de bak- 
plaat in de oven te bakken. Snijd voorzichtig, 
bloemkool kruimelt snel. De bloemkool heeft 
zo wel iets meer tijd nodig om te garen.



Deze wijn uit Catalonië is gemaakt van 
tempranillo en cabernet sauvignon. Het is 

een volle, soepele wijn met aroma’s van rijp 
rood en donker fruit, een subtiele rokerigheid 

en wat vanille door de korte rijping 
op eikenhout.

SYNERA TINTO

Witte ciabatta

Gemengde sla fGroene peper f

Gedroogde tijm Aardappelpartjes f

Komkommer fTomaat f

Piccalilly f

Gekruide runderburger 
f 

Deze burger geef je extra smaak met piccalilly. Piccalilly is een echte Britse klassieker waarbij 
groenten als bloemkool, ui en augurk worden ingemaakt met azijn en smaakmakers als gember, 
knoflook en kurkuma. Lekker op een burger, maar bijvoorbeeld ook bij een stamppot of stoemp. 
Als je niet zo van pittig houdt, wees dan voorzichtig met de groene peper.

Gemakkelijk Quick & Easy

Eet binnen 5 dagen

*

%

Burger met pittige groene peper en piccalilly 
Met aardappelpartjes en salade

FamilybTotaal: 20-25 min.5

r
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aardappelpartjes (g) f 200    400    600    800    1000 1200
Gedroogde tijm (tl) 1    2    3    4    5    6    
Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Komkommer (st) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Groene peper (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gemengde sla (g) 23) f 50    100 150 200 250 300
Witte ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Gekruide runderburger 
(100 g) f

1    2    3    4    5    6    

Piccalilly (g) 1) 6) 10) f 25    50    75    100    125    150    
Olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Honing* (tl) 1    2    3    4    5    6    
Mosterd* (tl) 2 4 6 8 10 12
Extra vierge olijfolie* (tl) 2 4 6 8 10 12
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) 3456 / 826 497 / 119
Vet totaal (g) 45 6
 Waarvan verzadigd (g) 14,7 2,1
Koolhydraten (g) 81 12
 Waarvan suikers (g) 13,1 1,9
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 36 5
Zout (g) 1,6 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de burger met pittige groene peper en piccalilly.

AARDAPPELEN BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Verdeel de aardappelpartjes over een 
bakplaat met bakpapier en meng met 
de gedroogde tijm en de olijfolie. Breng 
op smaak met peper en zout en bak de 
aardappelpartjes 15 – 20 minuten in de oven, 
of tot ze krokant zijn. Schep halverwege om. 

SNIJDEN
Snijd ondertussen de tomaat en de 

komkommer in dunne plakken. Snijd de 
groene peper in dunne ringen.

 SALADE MAKEN
 Maak in een saladekom een dressing 
van de honing, de mosterd en de extra vierge 
olijfolie en breng op smaak met peper en zout. 
Meng de dressing met de gemengde sla, de 
tomaat en de komkommer. 

CIABATTA EN BURGER BAKKEN
 Bak de ciabatta 4 – 6 minuten bij de 
aardappelen in de oven. Verhit ondertussen 
de roomboter in een koekenpan en bak de 
runderburger, samen met de groene peper, 
3 – 4 minuten per kant op middelhoog vuur. 
Verlaag het vuur en houd de burgers warm in 
de pan.

BURGER BOUWEN
 Snijd de ciabatta doormidden en 
smeer de onderkant in met een beetje 
piccalilly. Beleg met een klein beetje salade 
en leg de burger erop. Bestrooi met de 
gebakken pepers en schenk het bakvet over 
de burgerb.

SERVEREN
 Verdeel de burger, aardappelpartjes en 
overige salade over de borden en serveer met 
de rest van de piccalilly. 
�

�

�

bTIP: Eet je dit gerecht met kinderen? 
Serveer dan de groene peper apart, deze is vrij 
sterk van smaak. 



Deze fruitige wijn uit de Franse Languedoc is 
gemaakt van grenache- en merlotdruiven. 

Het resultaat is een toegankelijke, 
robijnrode wijn met aroma’s van rood fruit 

zoals frambozen en kersen en een 
vleugje specerijen.

LAVILA ROUGE

Gedroogde oregano

OrzoCitroen

SjalotMini-romatomaten f

Courgette fKnoflookteen

Geraspte gruyère f

Orzo is het Italiaanse woord voor gerst, maar wordt eigenlijk gemaakt van griesmeel van harde 
tarwe. Griesmeel wordt onder andere gebruikt om pudding mee te maken, maar van deze 
variant - semolina - wordt bijvoorbeeld ook couscous gemaakt. Je brengt de orzo op smaak met 
Zwitserse gruyère en oregano. De zoete, licht pittige gruyère geeft het gerecht een subtiele, wat 
nootachtige smaak.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Orzo met mini-romatomaten uit de oven 
Met courgette, gruyère en citroen

FamilybTotaal: 25-30 min.6
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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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 12 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Mini-romatomaten 
(g) f

150 300 450 600 750 900

Sjalot (st)  1/2 1 1 2 2 3
Knoflookteen (st) 1    2 2    3 3    4
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Orzo (g) 1) 85    170 250    335 420    500
Gedroogde oregano (tl) 1    2 21/2 3 31/2 4    
Geraspte gruyère 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

Groentebouillon* (ml) 175 350 550 700 900 1100
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
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) 3351 / 801 487 / 116
Vet totaal (g) 40 6
 Waarvan verzadigd (g) 18,9 2,7
Koolhydraten (g) 79 11
 Waarvan suikers (g) 14,3 2,1
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 2,4 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, fijne rasp, pan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met mini-romatomaten uit de oven.

TOMAATJES ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 220 graden 

en bereid de bouillon. Meng de mini-
romatomaten in een ovenschaal met de 
zwarte balsamicoazijn, de helft van de olijfolie, 
peper en zout. Bak 15 – 20 minuten in de oven. 

SNIJDEN, RASPEN, PERSEN
Snipper ondertussen de sjalot en pers of 

snijd de knoflook fijn. Snijd de courgette in 
kleine blokjes. Rasp de schil van de citroen 
met een fijne rasp en pers de citroen uit. 

 ORZO KOKEN
 Verhit de roomboter in een pan met 
deksel op middellaag vuur en fruit de sjalot, 
½ tl citroenrasp per persoon en de helft van 
de knoflook 2 minuten. Voeg de orzo en de 
gedroogde oregano toe en bak al roerend 
1 minuut. Voeg de bouillon toe en kook de 
orzo, afgedekt, in 10 – 12 minuten op laag 
vuur droog. Schep regelmatig om. Voeg 
eventueel extra water toe als de orzo te snel 
droog wordt.

COURGETTE BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie 
in een koekenpan en bak de courgette en de 
overige knoflook 6 minuten op middelhoog 
vuur. Besprenkel halverwege met 1 tl 
citroensap per persoon en breng op smaak 
met peper en zout.

ORZO MENGEN
 Voeg de courgette en de helft van de 
geraspte gruyère toe aan de orzo en schep 
goed om.

SERVEREN
 Verdeel de orzo over de borden en 
garneer met de overige gruyère. Verdeel de 
mini-romatrostomaten met hun bakvocht 
over het gerecht.

bTIP: Gruyère heeft een vrij uitgesproken 
smaak. Niet alle kinderen vinden dit lekker. 
Je kunt de gruyère door belegen of oude kaas 
vervangen. Gebruik de gruyère dan voor de 
lunch en maak bijvoorbeeld een tosti met 
gruyère en tomaat.



 Deze wijn uit de Portugese regio Alenquer 
is gemaakt van typisch inheemse 

druivenrassen. Het is een volle, dieprode wijn 
met soepele tannines en aangename tonen 

van specerijen door gedeeltelijke rijping 
op eikenhout.

ESPIGA TINTO

Harissa f

TomatenpureeLeccino olijven f

Aubergine fUi

Gedroogde tijmTomaat f

Veldsla fFeta f

Volkoren couscous

In de Noord-Afrikaanse keuken wordt harissa veel gebruikt als smaakmaker. Deze pikante saus 
van onder andere rode peper, knoflook en komijn geeft de couscous een intense smaak. Je kunt 
harissa ook makkelijk zelf maken, het recept vind je op onze blog. De zoute feta is een lekkere 
tegenhanger voor de pikante harissa.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Pikante harissacouscous met feta 
Met aubergine, tomaat en olijven

Calorie-focusLTotaal: 30-35 min.7
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Aubergine (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Leccino olijven (g) f 25 50 75 100 125 150
Tomatenpuree (blik) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2
Harissa (tl) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Volkoren couscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 150 175
Veldsla (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Groentebouillon* (ml) 175 350 525 700 875 1050
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 1 2 3 4 5 6

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) 2778 / 664 407 / 97
Vet totaal (g) 30 4
 Waarvan verzadigd (g) 9,4 1
Koolhydraten (g) 73 11
 Waarvan suikers (g) 14,7 2
Vezels (g) 15 2
Eiwit (g) 23 3
Zout (g) 3,4 0

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 60 g couscous per persoon met 125 ml 
bouillon per persoon. Het gerecht bevat dan 
576 kcal, 29 g vet, 56 g koolhydraten, 13 g 
vezels, 20 g eiwitten en 2,9 g zout.

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel, pan met deksel en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de pikante harissacouscous met feta.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon voor de couscous. 

Snipper de ui en snijd de aubergine en 
de tomaat in blokjes van 1 cm. Halveer 
de olijven. 

AUBERGINE BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

wok of hapjespan met deksel en fruit de ui 
2 minuten op laag vuur. Voeg de aubergine, 
tijm, olijven en 2 el water per persoon toe en 
bak, afgedekt, 10 – 12 minuten op middellaag 
vuur. Schep regelmatig om en breng op smaak 
met peper en zout.

 COUSCOUS BEREIDEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie 
in een pan met deksel en bak de tomaat, de 
tomatenpuree, harissa (let op, dit is pittig!), 
couscous en zwarte  balsamicoazijn al roerend 
1 minuut op middellaag vuur. Voeg de bouillon 
toe, breng aan de kook en haal direct van het 
vuur. Laat, afgedekt, 10 minuten wellen.

SALADE MAKEN 
 Verkruimel ondertussen de feta en meng 
in een saladekom een klein gedeelte door de 
veldsla. Voeg naar smaak extra vierge olijfolie 
en peper en zout toe. 

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de gebakken aubergine toe aan de 
couscous en breng eventueel verder op smaak 
met harissa, peper en zout. 

SERVEREN
 Meng de veldsla met de couscous of 
serveer deze apart en garneer met de overige 
feta. Voeg extra vierge olijfolie naar smaak toe.



Deze wijn uit de Portugese regio Alenquer 
is gemaakt van typisch inheemse 

druivenrassen. Warme zomers, koude winters 
en een bodem van kalk, kiezel en klei zorgen 

voor een harmonieuze wijn met exotische 
aroma’s van citrus, bergamot 

en mango.

ESPIGA BRANCO

Libanees platbrood

Vrije-uitloopei fKerriepoeder

Peen fKnoflookteen

Pompoenblokjes fLente-ui f

Pindakaas

Deze pompoen-pindasoep knalt van je bord af, qua kleur én qua smaak. De zoete oranje 
groenten vormen een lekkere combinatie met de smeuïge, hartige pindakaas en het kruidige 
kerriepoeder. Maak de soep af met een gekookt eitje en gebruik het platbrood om in de soep 
te dopen.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

POMPOEN-PINDASOEP MET EI 
Met peen en Libanees platbrood

VeggieVTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peen (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Lente-ui (st) f 2 4 6 8 10 12
Pompoenblokjes (g) 
23) f

150 300 450 600 750 900

Kerriepoeder (tl) 9) 10) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Libanees platbrood 
(st) 1) 2 4 6 8 10 12

Pindakaas (kuipje)  
5) 22) 1 2 3 4 5 6

Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillonblokje* 
(st) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3443 / 823 405 / 97
Vet totaal (g) 29 3
 Waarvan verzadigd (g) 6,5 0,8
Koolhydraten (g) 110 13
 Waarvan suikers (g) 7,5 0,9
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 25 3
Zout (g) 5,1 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda's  9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 22) (Andere) noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, steelpan met deksel, koekenpan en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de pompoen-pindasoep met ei.

VOORBEREIDEN
Kook 400 ml water per persoon voor de 

soep. Pers of snijd de knoflook fijn en snijd de 
peen in plakken. 

LENTE-UI SNIJDEN
Snijd de lente-ui in fijne ringen. Houd van 

het groene gedeelte 1 el per persoon apart 
voor de garnering.

 BAKKEN EN KOKEN
 Verhit de olijfolie in een soeppan met 
deksel en roerbak de knoflook, de peen, de 
pompoenblokjes, het kerriepoeder en de 
overige lente-ui 2 minuten op hoog vuur t. 
Voeg vervolgens 300 ml kokend water per 
persoon toe, verkruimel ¾ bouillonblokje 
per persoon boven de pan en breng afgedekt 
aan de kook. Laat de soep 14 – 16 minuten 
zachtjes koken.

EI KOKEN
 Breng ondertussen het ei aan de kook 
in een steelpan met deksel en kook het 
ei, afgedekt, in 6 – 8 minuten hard. Spoel 
daarna onder koud water. Pel het ei en snijd 
het doormidden.

SOEP PUREREN
 Verwarm ondertussen de Libanese 
platbroden in een droge koekenpan op 
middelhoog vuur, 30 seconden per kant 
tt. Haal de soep van het vuur, voeg de 
pindakaas toe en pureer met een staafmixer. 
Voeg extra kokend water toe als je de soep 
wilt verdunnen. Breng op smaak met peper 
en zout. 

tTIP: Geen liefhebber van rauwe lente-ui? 
Kook bij stap 3 dan alle ui mee in de soep.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de soepkommen, 
leg het ei in de soep en garneer met de 
achtergehouden groene delen van de lente-ui. 
Serveer met de platbroden.

ttTIP: Houd je van knapperig platbrood? 
Besprenkel de platbroden dan met wat olijfolie 
en zout en bak ze in 3 – 4 minuten bruin in een 
oven van 210 graden.



Deze elegante rode wijn met karakter 
komt uit de Portugese Dão en is gemaakt 
van typisch inheemse druivenrassen. De 
wijn heeft levendige bessentonen en een 

verrassend aangename frisheid, maar ook 
kruidigheid en een houttoets. 

 

CABRIZ TINTO

Kruidenroomkaas f

Melody  
aardappelen

Knolselderij

Verse bieslook fSerranoham f

Wat in Vlaanderen stoemp wordt genoemd, heet in Nederland stamppot. Stoemp is alleen iets 
grover van structuur. Vandaag maak je een romige stoemp van knolselderij met kruidenkaas en 
knapperige serranoham.Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

* g

%

KNOLSELDERIJSTOEMP MET SERRANOHAM 
Met kruidenroomkaas en bieslook

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knolselderij (g) 9) 200 400 600 800 1000 1200
Melody aardappelen (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Serranoham (g) f 40 80 120 160 200 240
Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

7 14 21 28 35 42

Kruidenroomkaas (g) 
7) f

50 100 150 200 250 300

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2749 / 657 454 / 108
Vet totaal (g) 27 4
 Waarvan verzadigd (g) 14,8 2,4
Koolhydraten (g) 69 11
 Waarvan suikers (g) 4,4 0,7
Vezels (g) 16 3
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 3,6 0,6

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 9) Selderij
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

L TIP
Let je op je calorie-inname? Voeg dan de helft 
van de kruidenroomkaas toe.

BENODIGDHEDEN
Grote pan met deksel, bakplaat met bakpapier en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de knolselderijstoemp met serranoham.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Kook 500 ml water per persoon in een 
grote pan met deksel. Snijd de schil van de 
knolselderij en weeg 200 g knolselderij per 
persoon af. Snijd vervolgens de knolselderij 
in grove stukken van 2 cmt. Schil de 
aardappelen en snijd ook in grove stukken 
van 2 cm. 

KOKEN
Voeg de knolselderij en een snuf zout toe 

aan de grote pan met kokend water en kook de 
knolselderij 3 minuten. Voeg de aardappelen 
toe en kook, afgedekt, 12 – 14 minuten, of 
totdat de aardappel en knolselderij gaar 
zijn. Giet daarna af en laat zonder deksel 
uitstomen.

 SERRANOHAM BAKKEN
 Trek ondertussen de plakken 
serranoham uit elkaar en verdeel de 
serranoham over een bakplaat met bakpapier 
tt. Bak de serranoham 8 – 10 minuten in 
de oven, of totdat de ham knapperig is. Snijd 
ondertussen de verse bieslook fijn. 

STOEMP MAKEN
 Stamp de knolselderij, de aardappelen 
en de kruidenroomkaas tot een grove 
puree met een aardappelstamper. Meng er 
de roomboter, de mosterd en eventueel een 
scheutje melk door om het smeuïg te maken.

tTIP: Zo snijd je een knolselderij: snijd een 
stuk van de onderkant en zet de knol daarop. 
Snijd met een groot mes van boven naar 
beneden de schil van de knol. Halveer hem, 
leg met het platte snijvlak op de plank, snijd in 
plakken en vervolgens in stukken.  

OP SMAAK BRENGEN
 Breng de stoemp op smaak met het 
grootste deel van de bieslook en peper en 
zout. Voeg  eventueel meer mosterd naar 
smaak toe. Breek de knapperige serranoham 
in stukjes.

SERVEREN
 Verdeel de knolselderijstoemp over 
de borden en garneer met de knapperige 
serranoham en de overige bieslook.

 

ttTIP: Bewaar de serranoham tot gebruik 
in de koelkast. Koud plakt de ham minder en 
kun je de plakken makkelijker uit elkaar halen. 



Nasi goreng betekent letterlijk gebakken rijst in het Indonesisch. Van soja en sambal tot 
koriander en kurkuma – deze nasi goreng zit boordevol Aziatische smaakmakers en staat in 
een handomdraai op tafel.

Masan is de naam van een selectie wijnen 
uit het zuidwesten van Frankrijk. Deze 

lichtgekleurde wijn is gemaakt van ugni 
blanc- en colombarddruiven. Het bouquet 
is opwekkend en de smaak fris met tonen 

van kruisbessen en limoen.

MASAN BLANC

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Gemalen kurkuma

Gemalen korianderVerse koriander f

Groentemix fBasmatirijst

Lente-ui fLimoen

Gezouten pinda'sSojasaus

Vrije-uitloopei f

NASI GORENG MET SPIEGELEI 
Met limoen, pinda's en koriander
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3 EIEREN BAKKEN
• Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak 2 spiegeleieren 

per persoon. 
• Voeg de rijst toe aan de groenten en schep om. 
• Voeg de ketjap, de sambal en sojasaus naar smaak toe en 

roerbak 2 – 3 minuten t. 

4 SERVEREN
• Serveer de nasi goreng met het spiegelei. 
• Garneer met de limoen, de overige koriander en lente-ui 

en de gezouten pinda's.

tTIP: Geen ketjap in huis? Meng dan 1 tl honing door de 
sojasaus.

1 RIJST KOKEN
• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel voor 

de rijst.
• Kook de rijst, afgedekt, 10 - 12 minuten. Giet daarna af en 

laat zonder deksel uitstomen. 
• Verhit ondertussen de zonnebloemolie in een wok 

op middelhoog vuur. Voeg de groentemix toe en bak 
6 – 8 minuten. Schep regelmatig op. 

2 SNIJDEN
• Snijd ondertussen de limoen in parten en snijd de lente-ui 

in dunne ringen.              
•  Hak de verse koriander grof. 
• Voeg de gemalen koriander, de kurkuma, de helft van de 

lente-ui en de helft van de verse koriander toe aan de wok 
en bak nog 2 – 3 minuten.  

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Basmatirijst (g) 85 170 250 335 420 500
Groentemix (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Limoen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lente-ui (st) f 1 2 3 4 5 6
Verse koriander (takjes) 23) f 4    8 12    16 20    24
Gemalen koriander (tl) 1 2 3 4 5 6
Gemalen kurkuma (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4 6    8 10    12
Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Gezouten pinda's (g) 5) 22) 25) 10 20 30 40 50 60
Zonnebloemolie* (el) 1    2    3    4 5    6
Olijfolie* (el) 1    2 3    4 5    6
Ketjap manis* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sambal* (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) 3330 / 796 507 / 121
Vetten (g) 39 6
 Waarvan verzadigd (g) 7,2 1,1
Koolhydraten (g) 82 12
 Waarvan suikers (g) 5,7 0,9
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 26 4
Zout (g) 3,0 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, wok en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de  nasi goreng met spiegelei



Forel is familie van de zalm en is zacht van smaak. Van oudsher wordt forel boven beuken- 
of eikenhout gerookt. Vroeger was dit een manier om de vis te conserveren, terwijl het nu 
vooral vanwege de smaak wordt gedaan. De dressing van citroen en dille is lekker fris bij 
de aardappelsalade.

Deze wijn uit de Franse Gascogne 
is gemaakt van ugni-blanc- en 

colombarddruiven, die ’s nachts worden 
geoogst om de frisheid te behouden. Het 
resultaat is een sappige, bleekgele wijn 
met aroma’s van limoen, lychee en een 

vleugje witte peper.

LAVILA BLANC

Supersimpel Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen

- L

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Verse dille f

CitroenMini-romainesla f

Rode paprika fKrieltjes

KnoflookteenRode ui

Gerookte forelfilet f

WARME AARDAPPELSALADE MET GEROOKTE FOREL 
Met rode paprika, citroen en dille



BEGIN 
GOED

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 
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3 DRESSING MAKEN, VIS VERDELEN
• Pers de citroen uit en snijd de dille fijn.
• Meng in een saladekom 1 el citroensap per persoon met de 

extra vierge olijfolie, honing, dille, peper en zout.
• Verdeel de gerookte forel met 2 vorken in kleine stukken.

4 SERVEREN
• Meng in de saladekom de dilledressing met de mini-

romainesla, krieltjes, paprika, ui en gerookte forel.
• Verdeel over de borden en besprenkel naar smaak met het 

overige citroensap.

tTIP: Voor een extra frisse bite kun je wat rode ui 
achterhouden om het gerecht mee te garneren.

1 KRIELTJES KOKEN
•  Zorg dat de krieltjes net onder water staan in een pan met 

deksel en breng aan de kook.
• Kook de krieltjes in 15 – 17 minuten beetgaar en giet af.

2 SNIJDEN EN BAKKEN
• Snijd de rode paprika in blokjes. 
• Snipper de rode ui en pers de knoflook of snijd fijn. 
• Snijd de mini-romainesla in repen. 
• Verhit de olijfolie in een koekenpan en roerbak de paprika, 

rode ui en knoflook 5 – 6 minuten op middelhoog vuur t. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Krieltjes (g) 200 400 600 800 1000 1200
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mini-romainesla (krop) f 1    2 3    4 5    6
Citroen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse dille (takjes) 23) f 4    8 12    16 20    24
Gerookte forelfilet (70 g) 4) f 1 2 3 4 5 6
Olijfolie* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3    
Extra vierge olijfolie* (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Honing* (tl) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2410 / 576 418 / 100
Vetten (g) 28 5
 Waarvan verzadigd (g) 4,2 0,7
Koolhydraten (g) 52 9
 Waarvan suikers (g) 14,6 2,5
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 25 4
Zout (g) 1,5 0,3

ALLERGENEN

4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de warme aardappelsalade met gerookte forel  



30 - 35 min

Eet binnen 3 dagen

7

§

+ Veel handelingen

Salade caprese: supersimpel, maar oh zo lekker – niet voor niets een echte klassieker! Met 
zoete tomaten, smaakvolle buffelmozzarella, verse basilicum en goede olijfolie maak je in een 
handomdraai een heerlijke salade. Hoe beter de kwaliteit van de ingrediënten, hoe lekkerder de 
caprese. Voor de kip maak je zelf een notenkorstje van walnoot, hazelnoot en knoflook.

KIP MET NOTENKORST EN SALADE CAPRESE 
MET FETTUCINE, KAPPERTJES EN OLIJVEN

Deze mozzarella is gemaakt van 100% 
buffelmelk. Mozzarella is een verse kaas 

met een zachte, gelaagde structuur.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

BUFFELMOZZARELLA

Buffelmozzarella f

Tomaat fFettuccine

HazelnotenWalnoten

Kipfilet fKnoflookteen

Mix van kappertjes  
en olijven f

Verse basilicum f
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GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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CAPRESE MAKEN
 Snijd ondertussen de tomaten in 
plakken en scheur de buffelmozzarella in 
grove stukken. Meng in een kom de zwarte 
balsamicoazijn met de helft van de extra vierge 
olijfolie, peper en zout. Snijd de blaadjes 
basilicum grof. Leg de plakken tomaat op 
een serveerschaal en verdeel de mozzarella 
erover. Besprenkel de salade caprese met de 
dressing en bestrooi met de basilicum.

PASTA AFMAKEN
  Hak de olijven en de kappertjes grof. 
Schep de kipfilet uit de ovenschaal en meng 
de fettuccine met het overgebleven bakvet 
en de losgelaten nootjes uit de ovenschaal. 
Schep vervolgens de olijven en kappertjes 
door de fettuccine en breng op smaak met de 
overige extra vierge olijfolie, peper en zout. 

SERVEREN
 Verdeel de fettuccine over de borden 
en leg de kipfilet erop. Serveer met de 
salade caprese. 

tTIP: Haal indien mogelijk de roomboter 
minstens een uur voordat je begint met koken 
uit de koelkast. Dan laat hij zich bij stap 
3 beter mengen.

NOTENBOTER MAKEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Haal de roomboter uit de koelkast en laat 
op kamertemperatuur komen t. Hak de 
walnoten en de hazelnoten fijn en pers de 
knoflook of snijd fijn. 

BAKKEN EN KOKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan 

op middelhoog vuur. Bak de kipfilet 
in 4 – 6 minuten rondom bruin. Kook 
ondertussen ruim water in een pan met deksel 
voor de fettuccine en kook de fettuccine 
12 – 14 minuten. Giet af en laat zonder 
deksel uitstomen. 

 KIP IN DE OVEN
 Meng ondertussen in een kleine kom de 
roomboter met de knoflook en de gehakte 
noten en breng op smaak met peper en 
zout. Leg de kipfilet inclusief bakvet in een 
ovenschaal en besmeer de bovenkant van de 
kip met het grootste deel van de notenboter. 
Schep de rest van de notenboter bij de kip en 
bak de kipfilets 6 – 8 minuten in de oven. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Walnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 10    20 30    40 50    60

Hazelnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 10    20 30    40 50    60

Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kipfilet (120 g) f 1 2 3 4 5 6
Fettuccine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Tomaat (st) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Buffelmozzarella 
(g) 7) f

60    125 185    250 310    370

Verse basilicum 
(blaadjes) 23) f

4    8 12    16 20    24

Mix van kappertjes en 
olijven (g) f

15 30 45 60 75 90

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

1 2 3 4 5 6

Extra vierge olijfolie* 
(el)

1 2 3 4 5 6

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4623 / 1105 684 / 163
Vetten (g) 68 10
 Waarvan verzadigd (g) 20,0 3,0
Koolhydraten (g) 72 11
 Waarvan suikers (g) 8,9 1,3
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 50 7
Zout (g) 1,5 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 
22) (Andere) noten 23) Selderij  25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, pan met deksel, kleine kom, ovenschaal en serveerschaal. 
Laten we beginnen met het koken van de kip met notenkorst en salade caprese.
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3

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

EIMUFFINS   
Met ontbijtspek, bosui en kaas

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Lente-ui (st) f 1 2

Ontbijtspek (plakken) f 4 8

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Geraspte belegen kaas (g) 7) f 25 50

Paprikapoeder (tl) ½ 1

Zonnebloemolie* (el) ½ 1

Melk* (el) 2 4

Peper & zout* Naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Muffinvorm en kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1188 / 284 716 / 171
Vetten (g) 22 13
 Waarvan verzadigd (g) 8,5 5,1
Koolhydraten (g) 2 1
 Waarvan suikers (g) 0,8 0,5
Vezels (g) 1 1
Eiwit (g) 19 11
Zout (g) 1,3 0,8

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lacose

1 Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet per persoon 2 holtes van de muffinvorm 
in met de zonnebloemolie.

2 Snijd de lente-ui fijn en het ontbijtspek in dunne repen. Breek de eieren boven 
een kom en roer samen met de melk luchtig met een vork of garde.

3Meng de lente-ui, het ontbijtspek en de geraspte kaas door de eieren. Breng op 
smaak met paprikapoeder, peper en zout.

4 Verdeel het eimengsel over de ingevette muffinvorm. Bak de eimuffins in 
25 – 30 minuten goudbruin in de oven.

 EIMUFFINS   
Met ontbijtspek, bosui en kaas  
 
 
 
HALFVOLLE KWARK 
MET FRUIT   
Met muesli en kokosrasp 
 
 
RUSTIEKE CRACKERS 
MET GEITENKAAS   
Met avocado en alfalfa 



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

RUSTIEKE CRACKERS MET GEITENKAAS   
Met avocado en alfalfa

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Banaan (st) 1 2

Mandarijn (st) 2 4 

Halfvolle kwark (g) 7) 15) 20) f 250 500

Kokosrasp (g) 19) 22) 25) 20 40 

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 50 100 

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1552 / 371 554 / 133
Vetten (g) 14 4
 Waarvan verzadigd (g) 9,6 3,4
Koolhydraten (g) 39 14
 Waarvan suikers (g) 25,4 9,1
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 13 5
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

Crackers rustiek (st) 1) 6 12

Verse geitenkaas (g) 7) f 50 100

Avocado (st) 1 2

Alfalfa (el) f 3 6

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1678 / 401 1011 / 242
Vetten (g) 24 14
 Waarvan verzadigd (g) 5,9 3,6
Koolhydraten (g) 30 18
 Waarvan suikers (g) 2,8 1,7
Vezels (g) 14 8
Eiwit (g) 10 6
Zout (g) 0,8 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 

1 Snijd de banaan in plakken. Pel de 
mandarijn en verdeel in parten. 

2 Verdeel de halfvolle kwark 
over kommen. 

3 Voeg de banaan en de mandarijn 
toe en garneer met de kokosrasp en 

de muesli.

HALFVOLLE KWARK MET FRUIT   
Met muesli en kokosrasp

1Beleg de crackers met de 
verse geitenkaas. 

2 Snijd de avocado doormidden en 
verwijder de pit. Verdeel het vruchtvlees 

over de geitenkaas.

3 Garneer de crackers met alfalfa en 
bestrooi met peper en zout naar smaak.



DESSE
RT

Mascarpone f Gedroogde cranberry's

Chocovlokken

Sinaasappel Zure room f

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 10 – 12 min.2

- Supersimpel Sinaasappel en pure chocolade is een klassieke 
combinatie. In dit dessert vullen de zoete sinaasappel, 
bittere chocolade en zure cranberry - ook wel bekend als 
grote veenbes - elkaar perfect aan. Door de mascarpone 
met zure room te mengen wordt het dessert lekker fris.

MASCARPONEROOM MET 
SINAASAPPEL 
Met chocoladevlokken en gedroogde cranberry's



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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MASCARPONEROOM MET SINAASAPPEL
BENODIGDHEDEN: 
Fijne rasp, kom en mixer.

1Rasp de schil van de sinaasappel met een fijne rasp. Snijd 
de onderkant en de bovenkant van de sinaasappel en zet 

hem op een van de platte kanten rechtop. Snijd vervolgens 
de schil, inclusief het witte gedeelte, van de sinaasappel. 
Snijd het vruchtvlees in halve plakken.

2Meng in een kom de mascarpone en de helft van de 
suiker glad met een mixer. Voeg de zure room, de 

overige suiker en 1/2 tl sinaasappelrasp per persoon toe en 
meng goed.

3 Verdeel de mascarponeroom over de kommen en 
garneer met de halve plakken sinaasappel. Bestrooi 

met de cranberry's en 10 g chocovlokken per persoon.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Sinaasappel (st) 1 2
Mascarpone (g) 7) f 50 100
Zure room (g) 7) f 150 300
Gedroogde cranberry's (g) 19) 
22) 25)

10 20

Chocovlokken (g) 6) 7) 22) 25) 20 40
Suiker* (el) 2 4
*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 1912 / 457 1006 / 241
Vetten (g) 34 18
 Waarvan verzadigd (g) 22,4 11,8
Koolhydraten (g) 32 17
 Waarvan suikers (g) 30,0 15,8
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 5 3
Zout (g) 0,1 0,1

 
ALLERGENEN  

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



DESSE
RT

Slagroom f Rozijnen 

Witte ciabatta 

Vrije-uitloopei f Gemalen kaneel 

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 25 – 30 min.6

* Gemakkelijk Broodpudding is, net als wentelteefjes of vergeten brood, 
ooit ontstaan als een gerecht om oud brood op te maken. 
Bij een broodpudding week je het brood in melk en meng 
je het met ingrediënten als suiker en kaneel. Even bakken 
in de oven en klaar is jouw pudding!

BROODPUDDING UIT DE OVEN 
Met rozijnen en kaneel
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BROODPUDDING UIT DE OVEN
BENODIGDHEDEN: 
Grote kom en kleine ovenschaal.

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Klop de eieren 
los in een grote kom en roer er de slagroom, de kan eel, 

de rozijnen en de suiker door. Snijd de witte ciabatta 
in plakken. 

2  Vet een kleine ovenschaal in met roomboter en leg de 
plakjes ciabatta er dakpansgewijs in. Gebruik een kleine 

ovenschaal zodat de ciabatta straks grotendeels onder de 
room staat. Schenk het roommengsel erover. Zorg dat er 
geen rozijnen bovenop liggen, die verbranden snel. Bak de 
broodpudding 18 – 24 minuten in de oven t. 

3 Schep de broodpudding op de borden. 
 

  
tTIP: Let op: de baktijd is gebaseerd op een kleine 
ovenschaal voor 2 personen. Maak je dit recept voor 
meerdere personen? Verdeel de pudding dan over 
meerdere kleine ovenschalen of verleng de baktijd met 
10 – 15 minuten. 

INGREDIËNTEN 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 3 6
Slagroom (ml) 7) 15) 20) f 200 400
Gemalen kaneel (tl) 2 4
Rozijnen (g) 19) 22) 25) 30 60
Witte ciabatta 
(st) 1) 6) 7) 17) 22) 25) 27)

1 2

Suiker* (el) 3 4
Roomboter* voor invetten

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2853 / 682 1123 / 269
Vetten (g) 45 18
 Waarvan verzadigd (g) 27,2 10,7
Koolhydraten (g) 53 21
 Waarvan suikers (g) 34,4 13,5
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 15 6
Zout (g) 0,7 0,3

 
ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6)Soja 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren 19) Pinda's 
20) Soja 22) Noten 25) Sesam 27) Lupine  



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 13 - 24 t/m 28 maart

Kokossoep met schelvis en udonnoedels Kruidige köfte in zoet-pittige saus Romige spinaziegratin met spiegelei Gepocheerde kabeljauw met krieltjes

 Rigatoni met kippendijstukjes en pesto

Kip korma met broccoli

Zoete paprika-bataatsoep

 Romige bospaddenstoelen-couscous

Spaghetti aglio olio met venkel Warme quinoasalade met gele biet

 Pittig broodje gerookte makreel PREMIUM : Aardappelkoekjes met 
warmgerookte zalm, zure room en dille



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

Zachte geitenkaasroom

Banaan-kokossmoothie

Fruityogurt mango-vanille en bosbes

Paasontbijt met paashaan Halfvolle yoghurt met peer

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Paashazen opgelet
Volgende week zit er een leuk extraatje in de box. Bakken met 

groente was nog nooit zo lekker!


