
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

Schelvisfilet zonder 
vel f

SojasausGemalen citroengras

Snijbonen fKnoflookteen

KokosmelkPaksoi f

Udonnoedels 

Udonnoedels zijn de dikste van alle Japanse noedels. Je kunt ze op veel manieren bereiden, 
maar in Japan worden ze, net als in dit gerecht, vooral in een soep of bouillon gegeten. 
Citroengras wordt ook wel sereh genoemd en geeft deze soep een fris, Aziatisch tintje. Het is een 
van oorsprong Indiase grassoort met de frisse geur en smaak van citroen.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

* L

§ d

Kokossoep met schelvis en udonnoedels 
Met snijbonen, paksoi en sojasaus

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

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 13 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Snijbonen (g) f 100 200 300 400 500 600
Paksoi (st) f 1/3 2/3 1    11/3 12/3 2    
Kokosmelk (ml) 26) 125 250 375 500 625 750
Gemalen citroengras (tl) 1 2 3 4 5 6
Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Schelvisfilet zonder vel 
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Udonnoedels (g) 1) 100 200 300 400 500 600
Groentebouillon* (ml) 300 600 900 1200 1500 1800
Zonnebloemolie* (el) 1 1 2 2 3 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) 2377 / 568 289 / 69 
Vet totaal (g) 31 4
 Waarvan verzadigd (g) 21,5 2,6
Koolhydraten (g) 46 6
 Waarvan suikers (g) 5,8 0,7
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 27 3
Zout (g) 5,9 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 6) Soja 
Kan sporen bevatten van: 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Wok of soeppan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kokossoep met schelvis en udonnoedels.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Pers de knoflook 

of snijd fijn. Verwijder de steelaanzet van 
de snijbonen en snijd de snijbonen in 
kleine stukjes. 

PAKSOI SNIJDEN
Verwijder de steelaanzet van de paksoi, 

snijd zowel de stelen als het groene blad van 
de paksoi klein. Roer de kokosmelk goed door 
of schud het pakje flink voor je het toevoegt R.

 SMAAKMAKERS BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in een wok 
of soeppan met deksel en fruit de knoflook 
1 – 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg in 
de laatste 30 seconden de sambal en het 
gemalen citroengras toe s. 

KOKEN EN SNIJDEN
 Voeg de bouillon, kokosmelk, sojasaus 
en snijbonen toe, dek de pan af en breng aan 
de kook. Kook de soep 6 minuten op laag 
vuur. Dep ondertussen de schelvis droog met 
keukenpapier en snijd de schelvis in blokjes 
van 2 cm.

SOEP AFMAKEN
 Voeg de paksoi en schelvis toe aan de 
wok of soeppan. Breng aan de kook en laat 
afgedekt 2 minuten koken. Haal de deksel van 
de pan, voeg de udonnoedels toe en kook nog 
2 minuten. Breng op smaak met peper en zout.

sTIP: Houd je van extra pit? Voeg dan naar 
smaak nog wat extra sambal toe. Eten er 
kinderen mee? Voeg de sambal dan niet toe 
aan de soep maar zet het op tafel.

SERVEREN
 Verdeel de kokos-vissoep over 
de kommen. 

RWEETJE: De kokosmelk kan klonterig 
worden. Dit betekent niet dat de melk 
niet meer goed is. De klontjes zijn de 
vetbestanddelen van de kokosmelk en zorgen 
voor een extra volle smaak.



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

Gemalen kaneel

ZilvervliesrijstGekruid rundergehakt 
f

Turkse rode peper fSjalot

Tomaat fGroene paprika f

Verse krulpeterselie f

RozijnenTomatenpuree

Gemalen komijnzaad

Köfte zijn kruidige Perzische gehaktballetjes, die je in allerlei variaties terugvindt in keukens van 
Turkije tot India. Wij hebben het rundergehakt vast voor je gekruid met komijn, kardemom en 
koriander. De saus is zoet door de rozijnen en met de sambal geef je hem pit.Veel handelingen

Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

Lactosevrij+

g
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Kruidige köfte in zoet-pittige saus 
Met zilvervliesrijst en krulpeterselie

Totaal: 40-45 min.9
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
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) 3385 / 809 460 / 110
Vet totaal (g) 27 4
 Waarvan verzadigd (g) 9,3 1,3
Koolhydraten (g) 92 13
 Waarvan suikers (g) 28,6 3,9
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 43 6
Zout (g) 0,7 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.

SNIJDEN EN KÖFTE MAKEN
Kook 200 ml water per persoon voor de 

rijst. Snipper de sjalot. Snijd de bovenkant 
van de Turkse rode 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. 

 

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

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 met groenten 
over de borden. Schenk de saus over de rijst 
en garneer met de krulpeterselie. 

 

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Let jij 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!



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

Spinazie f

Gedroogde tijmNootmuskaat

SjalotInova aardappelen

Tomaat fKnoflookteen

Vrije-uitloopei fGeraspte belegen 
 kaas f

Crème fraîche f

Deze romige gratin is een luxe uitvoering van de klassieker spinazie à la creme. Je bestrooit de 
gratin met pittig belegen kaas waardoor hij in de oven een lekker korstje krijgt. Tel daar nog een 
spiegelei bij op en je hebt echt comfortfood!Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

-
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Romige spinaziegratin met spiegelei 
Met gebakken aardappeltjes

VeggievTotaal: 35-40 min.8
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Inova aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Nootmuskaat (bol) 1    1    1    1    1    1    
Gedroogde tijm (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Spinazie (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Crème fraîche (el)  
7) 15) 20) f

3 6 9 12 15 18

Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Vrije-uitloop ei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3427 / 819 464 / 111
Vet totaal (g) 51 7
 Waarvan verzadigd (g) 24,8 3,4
Koolhydraten (g) 59 8
 Waarvan suikers (g) 9,8 1,3
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20) Soja 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, fijne rasp, wok of hapjespan, vergiet, ovenschaal en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de romige spinaziegratin met spiegelei.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. Schil 

de aardappelen of was ze grondig en snijd in 
parten. Verhit de helft van de olijfolie in een 
hapjespan met deksel en bak de aardappelen 
25 – 30 minuten, afgedekt, op middelhoog 
vuur. Haal na 20 minuten de deksel van de 
pan. Roer regelmatig door en breng op smaak 
met peper en zout. Snipper ondertussen de 
sjalot en snijd de knoflook fijn. 

SPINAZIE BEREIDEN
Snijd de tomaat in blokjes. Rasp met 

een fijne rasp een klein stukje van de bol 
nootmuskaat. Verhit de overige olijfolie in 
een wok of hapjespan en fruit de sjalot, de 
knoflook en de gedroogde tijm 2 – 3 minuten. 
Voeg de spinazie toe en roerbak 3 – 4 minuten, 
of tot deze geslonken is. Laat de spinazie 
uitlekken in een vergiet. Druk goed aan zodat 
het meeste vocht uit de spinazie lektt. 

 OP SMAAK BRENGEN
Zet de wok of hapjespan weer op het 

vuur en bak de tomaat 1 minuut. Zet het 
vuur middellaag, voeg de crème fraîche 
en de uitgelekte spinazie toe en roerbak 
nog 1 minuut. Breng op smaak met de 
nootmuskaattt, peper en zout.

GRATIN IN DE OVEN
 Doe het spinaziemengsel in een 
ovenschaalttt. Bestrooi met de geraspte 
belegen kaas en bak 10 – 15 minuten in 
de oven.

tTIP: In dit gerecht is het belangrijk dat je 
het vocht goed uit de spinazie drukt in een 
vergiet of zeef. Doe je dit niet dan zal de gratin 
vrij nat blijven.

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

ttTIP: Nootmuskaat heeft een vrij 
uitgesproken smaak. Voeg dus niet te veel in 
een keer toe, maar proef tussendoor goed. 

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen over de borden 
en leg het spiegelei erop. Serveer met 
de spinaziegratin.

tttTIP: Rauw heeft spinazie een groot 
volume, maar tijdens de verhitting slinkt de 
bladgroente flink. Daarom heb je niet zo'n 
grote ovenschaal nodig voor dit gerecht.



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

Rode cherrytomaten f

Kabeljauwfilet zonder 
vel f

Hazelnoten

Verse citroentijm fKrieltjes

Verse salie fCourgette f

Voor dit gerecht gaar je de kabeljauw in een visbouillon, dit noem je pocheren. Met deze 
bereidingswijze wordt de vis gelijkmatig gaar en heel zacht van smaak. Van geroosterde 
hazelnoten en salie maak je een smaakvolle boter voor bij de vis.Veel handelingen

Eet binnen 3 dagen

+

§

Gepocheerde kabeljauw met krieltjes 
Met salie-hazelnootboter, courgette en tomatensalade

GlutenvrijgTotaal: 35-40 min.8
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 13 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 200 400 600 800 1000 1200
Verse citroentijm 
(takjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse salie (blaadjes) 
23) f

1 2 3 4 5 6

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

Kabeljauwfilet zonder 
vel (100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Roomboter* (el) 1    2 3    4 5    6
Olijfolie* (el) 1    2 3    4 5    6
Visbouillon* (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Witte balsamicoazijn* 
(tl)  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) 2929 / 700 326 / 78
Vet totaal (g) 40 4
 Waarvan verzadigd (g) 12,0 1,3
Koolhydraten (g) 54 6
 Waarvan suikers (g) 11,8 1,3
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 29 3
Zout (g) 2,4 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier, koekenpan, kom, pan met deksel, schuimspaan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de gepocheerde kabeljauw met krieltjes.

KRIELTJES BAKKEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. Laat 

de roomboter op kamertemperatuur komen. 
Was de krieltjes grondig en halveer ze. Verhit 
de helft van de olijfolie in een hapjespan met 
deksel en bak de krieltjes 25 – 30 minuten, 
afgedekt, op middelhoog vuur. Schep 
regelmatig om, haal na 20 minuten de deksel 
van de pan en bestrooi met peper en zout. 

COURGETTE ROOSTEREN
Ris ondertussen de blaadjes citroentijm 

van de takjes. Snijd de courgette in halve 
plakken van 1/2 cm. Meng de courgette op een 
bakplaat met bakpapier met de citroentijm, 
de overige olijfolie en breng op smaak 
met peper en zout. Bak 15 – 20 minuten 
in de oven, of tot de courgette gaar is en 
goudbruin kleurt.

 HAZELNOOTBOTER MAKEN
 Pluk ondertussen de salieblaadjes van 
de takjes en snijd de blaadjes zo fijn mogelijk. 
Hak de hazelnoten fijn. Verhit een koekenpan 
op hoog vuur en rooster de hazelnoten, 
zonder olie, goudbruint. Haal de hazelnoten 
uit de pan en meng in een kom met de salie 
en de roomboter. Breng op smaak met peper 
en zout.

KABELJAUW POCHEREN
 Breng de visbouillon aan de kook in een 
pan met deksel en leg de kabeljauwfilet 
erin tt. Draai het vuur uit en laat de 
kabeljauw, afgedekt, 5 – 6 minuten, garen. 
Schep de gepocheerde kabeljauw met een 
schuimspaan uit de pan.

ttTIP: Geen visbouillon in huis? Geen 
nood: groentebouillon is een prima vervanger.

TOMATENSALADE MAKEN
 Halveer ondertussen de rode 
cherrytomaten. Meng in een saladekom de 
witte balsamicoazijn en de extra vierge olijfolie 
tot een dressing. Voeg de cherrytomaat toe, 
breng op smaak met peper en zout en schep 
goed om. 

SERVEREN
 Verdeel de krieltjes, de tomatensalade 
en de courgette over de borden. Leg de 
kabeljauwfilet erbij en serveer met een 
klontje salie-hazelnootboter.

tTIP: Door de hazelnoten even te roosteren 
worden ze knapperig en extra smaakvol.



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

Groene pesto f

RigatoniSperziebonen f

Kippendijstukjes fKnoflookteen

Dit pastagerecht is snel en makkelijk, maar ook heel smaakvol.  De echte smaakmaker in dit 
gerecht is de groene pesto, die zich goed hecht aan de geribbelde buitenkant van de rigatoni. 
Doordat het vet van de kippendij weg smelt tijdens het bakken, blijft de kip lekker mals en krijgt 
de pasta extra smaak. 

Supersimpel Famliy

Eet binnen 3 dagen

- b

§

Rigatoni met kippendijstukjes en pesto 
Met sperziebonen

Quick & EasyTotaal: 25 min.5
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
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+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 13 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sperziebonen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Kippendijstukjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Groene pesto (g) 7) 8) f 40 80 120 160 200 240
Olijfolie* (el) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
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) 3687 / 879 576 / 138
Vet totaal (g) 43 7
 Waarvan verzadigd (g) 8,1 1,3
Koolhydraten (g) 80 13
 Waarvan suikers (g) 2,1 0,3
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 40 6
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja

BENODIGDHEDEN
Grote pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de rigatoni met kippendijstukjes en pesto.

VOORBEREIDEN
Kook 600 ml water per persoon in een 

grote pan met deksel voor de sperziebonen 
en de rigatoni. Verwijder ondertussen de 
steelaanzet van de sperziebonen en snijd de 
sperziebonen in 3 gelijke stukken. 

RIGATONI EN BONEN KOKEN
Kook de rigatoni, 13 – 15 minuten, 

afgedekt, in de grote pan met deksel. Voeg 
na 5 – 8 minuten de sperziebonen toe. Giet 
daarna af, bewaar een klein beetje kookvocht 
en laat zonder deksel uitstomen.

 KNOFLOOK SNIJDEN
 Pers ondertussen de knoflook of 
snijd fijn. 

KIP BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 
en fruit de knoflook 2 minuten op laag vuur. 
Voeg vervolgens de kippendijstukjes toe en 
roerbak in 3 – 4 minuten goudbruin en gaar op 
middelhoog vuur.

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg daarna de sperziebonen, de 
rigatoni en de groene pesto toe aan de 
wok of hapjespan en roer goed door. Voeg 
1 el kookvocht per persoon toe om de pasta 
smeuïger te maken. Breng op smaak met 
peper en eventueel zout.

SERVEREN
 Verdeel de rigatoni over de borden. 
Besprenkel met extra vierge olijfolie 
naar smaak.

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Dit komt 
voornamelijk door de pesto, die veel gezonde 
vetten bevat. Let jij op je calorie-inname? 
Gebruik dan 75 gram rigatoni en 30 gram 
groene pesto per persoon.



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

Crème fraîche f

PompoenpittenKurkumabroodje f

KnoflookteenUi

Rode paprika fBataat

Ook al is de winter net ten einde, soep blijft een lekkere en snelle manier om veel vitaminen 
binnen te krijgen. Vandaag eet je een groentesoep in een oranje jasje, die lekker fris is door 
de crème fraîche die je gebruikt. De hoofdingrediënten, bataat en paprika, zijn twee echte 
vitaminebommen - in paprika zit zelfs meer vitamine C dan in sinaasappelen!

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen Family

* L
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Zoete paprika-bataatsoep 
Met crème fraîche en een kurkumabroodje

VeggieVTotaal: 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 2 3 3 4
Bataat (g) 200 400 600 800 1000 1200
Rode paprika (st) f 1    2 3    4 5    6
Kurkumabroodje (st) 1) 
17) 20)  21) 22) 25) 27) f

1 2 3 4 5 6

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

Crème fraîche (el) 
7) 15) 20) f

2 4 6 8 10 12

Groentebouillon* (ml) 400 800 1200 1600 2000 2400
Roomboter* (el)  1/2 1 1 11/2 11/2 2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2879 / 688 306 / 73
Vet totaal (g) 26 3
 Waarvan verzadigd (g) 13,8 1,5
Koolhydraten (g) 92 10
 Waarvan suikers (g) 23,6 2,5
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 15 2
Zout (g) 5,6 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren 19) Pinda's 
20) Soja 21) Melk/lactose 22) Noten 25) Sesam 27) Lupine 
 
 
 

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 1/2 el crème fraîche per persoon. Het 
gerecht bevat dan 599 kcal, 17 g vet, 91 g 
koolhydraten, 11 g vezels en 14 g eiwitten.

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, koekenpan en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de zoete paprika-bataatsoep.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Verwarm de oven 

voor op 200 graden. Snipper de ui en pers de 
knoflook of snijd fijn. Schil de bataat en snijd 
in kleine blokjes. Snijd de rode paprika ook 
in blokjes.

SOEP KOKEN
Verhit de roomboter in een soeppan met 

deksel en fruit de ui en de knoflook
2 minuten op middelmatig vuur. Voeg de 
bataat en de paprika toe en bak
3 minuten op middelhoog vuur. Voeg de 
bouillon toe, dek de pan af en laat 15 minuten 
zachtjes koken.

 BROODJE AFBAKKEN
 Bak ondertussen het kurkumabroodje 
6 – 8 minuten in de oven.

POMPOENPITTEN ROOSTEREN
 Verhit ondertussen een koekenpan op 
hoog vuur en rooster de pompoenpitten, 
zonder olie, tot ze beginnen te poppen. Haal 
uit de pan en bewaar apart.

SOEP PUREREN
 Haal de soeppan van het vuur en pureer 
de soep met een staafmixer. Voeg eventueel 
extra water toe als je de soep wilt verdunnen 
en breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de soepkommen. 
Bestrooi met de pompoenpitten, garneer  
met de crème fraîche en serveer met 
het kurkumabroodje.



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

Verse basilicum f

SjalotSpaghetti integrale

Venkel fKnoflookteen

PijnboompittenCherrytomaten f

Grana padano f

Gedroogde oregano

Pasta aglio olio is een echte klassieker uit de Italiaanse keuken met drie basisingrediënten: 
knoflook, olijfolie en peterselie. Vandaag voeg je er cherrytomaten en venkel uit de oven aan 
toe. Door de tomaatjes te roosteren, worden ze nog zoeter van smaak. De venkel blijft knapperig 
en zorgt voor een bite in het gerecht. De peterselie vervang je door verse basilicum die goed bij 
het zoete van de tomaten past.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Spaghetti aglio olio met venkel 
Met grana padano, basilicum en pijnboompitten

VeggieVTotaal: 20-25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 2 4 6 8 10 12
Venkel (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Cherrytomaten (g) 125 250 375 500 625 750
Pijnboompitten (g) 
19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Spaghetti integrale (g) 
1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse basilicum  
(blaadjes) 23) f

6 12 18 24 30 36

Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Grana padano, geraspt 
(g) 3) 7) f

25 50 75 100 125 150

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

Olijfolie* (el) 1 2 2 3 3 4
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) 3184 / 761 540 / 129
Vet totaal (g) 39 7
 Waarvan verzadigd (g) 8,9 1,5
Koolhydraten (g) 73 12
 Waarvan suikers (g) 7,5 1,3
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 0,5 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 19) Pinda's 
22) Noten 23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, ovenschaal, aluminiumfolie en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de spaghetti aglio olio met venkel

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Kook ruim water in een pan met deksel voor 
de spaghetti. Pers de knoflook of snijd fijn. 
Snijd de venkel in kwarten, verwijder de harde 
kern en snijd in dunne reepjes. 

GROENTEN ROOSTEREN 
Doe de venkel, cherrytomaten en de 

helft van de knoflook in een ovenschaal en 
besprenkel met de zwarte balsamicoazijn en 
de helft van de olijfoliet. Breng op smaak 
met peper en zout, meng goed, dek af met 
aluminiumfolie en bak 20 minuten in de oven.

 KOKEN, SNIJDEN, SCHEUREN
 Kook ondertussen de spaghetti in de 
pan met deksel, afgedekt, 10 minuten en giet 
daarna af. Snipper ondertussen de sjalot en 
scheur de basilicum klein. 

ROOSTEREN
 Verhit een wok of hapjespan met deksel 
op hoog vuur en rooster de pijnboompitten, 
zonder olie, goudbruin. Haal uit de pan en 
bewaar apart. 

 
 
tTIP: Eet je liever zachtere venkel? Bak deze 
dan met de olijfolie alvast 5 minuten in de 
oven, voeg daarna de tomaten, knoflook en 
balsamico toe en bak samen nog 20 minuten.

OP SMAAK BRENGEN
 Verhit de overige olijfolie in dezelfde wok 
of hapjespan en fruit de sjalot en overige 
knoflook 3 minuten op laag vuur. Voeg de 
oregano toe en bak 1 minuut mee. Voeg de 
spaghetti en de helft van de grana padano 
toe. Verhit 1 minuut op hoog vuur en breng op 
smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Haal de pan van het vuur en meng de 
groenten uit de oven door de spaghetti. Voeg 
ook de extra vierge olijfolie en de helft van de 
basilicum toe. Verdeel het gerecht over de 
borden. Garneer met de pijnboompitten en 
de overige basilicum en grana padano.

RWEETJE: Dit gerecht bevat ⅓ van de 
dagelijks aanbevolen hoeveelheid vezels. 



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

Feta f

AvocadoPaprikapoeder

Rode uiGele biet f

Gemalen komijnQuinoa

Gemengde sla f

Quinoa komt uit het Peruaanse Andesgebergte en bestaat uit de zaadjes van een bloeiende 
plant. Het is geen graansoort en dus glutenvrij. De smaak is te omschrijven als nootachtig, net 
als de avocado in dit recept. Daarnaast eet je deze maaltijdsaladefavoriet vandaag met gele 
biet, die veel frisser van smaak is dan zijn rode broertje. 

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen Calorie-focus

* g

% L

WARME QUINOASALADE MET GELE BIET  
Met feta en en avocado

VeggieVTotaal: 30-35 min.7
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gele biet (st) f 1 2 3 4 5 6
Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Quinoa (g) 85 170 250 335 420 500
Gemalen komijn (tl) 1 2 3 4 5 6
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Avocado (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 150 175
Gemengde sla (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Groentebouillon* (ml) 175 350 525 700 875 1050
Olijfolie* (el) ½ 1 1 2 2 2
Extra vierge olijfolie* (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3410 / 815 570 / 136
Vet totaal (g) 46 8
 Waarvan verzadigd (g) 11,3 1,9
Koolhydraten (g) 69 12
 Waarvan suikers (g) 12,3 2,1
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 25 4
Zout (g) 2,1 0,4

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 2/3 van de gekookte quinoa per persoon en 
1/4 avocado. Het gerecht bevat dan 609 kcal, 
35 g vet, 49 g koolhydraten, 10 g vezels, 20 g 
eiwitten en 1,5 g zout. De overige gekookte 
quinoa en de avocado kun je de volgende dag 
in een lunchsalade verwerken.

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de warme quinoasalade met gele biet.

BIET KOKEN
Bereid de bouillon voor de quinoa. Kook 

250 ml water per persoon in een pan met 
deksel voor de gele biet. Schil de gele biet en 
snijd in kleine blokjes. Kook de biet, afgedekt, 
in 12 – 15 minuten beetgaar in de pan met 
deksel. Giet daarna af.

UI FRUITEN
Snipper ondertussen de rode ui. Verhit 

de helft van de olijfolie in een andere pan met 
deksel en fruit ¾ van de rode ui 2 minuten op 
middelmatig vuurt. 

tTIP: Een klein deel van de rode ui gaat 
rauw in het gerecht. Dit geeft het gerecht extra 
smaak en pit. Geen liefhebber van rauwe ui? 
Fruit dan alle rode ui in stap 2.

QUINOA KOKEN
 Voeg de quinoa, de gemalen komijn en 
het paprikapoeder toe aan de pan met rode 
ui en bak al roerend 30 seconden. Schenk de 
bouillon erbij en kook de quinoa, afgedekt, 
12 – 15 minuten. Giet daarna af en roer los met 
een vork. 

SNIJDEN EN VERKRUIMELEN
 Snijd ondertussen de avocado 
doormidden, verwijder de pit en snijd het 
vruchtvlees in blokjes. Verkruimel de feta. 

SALADE MENGEN
 Meng in een saladekom de overige 
rode ui, de gele biet, quinoa, avocado en 
de helft van de feta met de gemengde sla. 
Voeg de extra vierge olijfolie en de zwarte 
balsamicoazijn toe en schep om. Breng op 
smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
garneer met de overige feta. Garneer naar 
smaak met extra vierge olijfolie.  



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

Ui

Geschaafde amandelen Zilvervliesrijst

Verse gemberKnoflookteen

Kippendijstukjes fVerse kurkuma

Gemalen kardemomGemalen kaneel

LimoenVerse koriander f

Kokosmelk

Broccoli f

Kip korma is een traditionele curry met een milde, romige saus. Deze curry is er in veel 
varianten, die in elk geval één ingrediënt gemeen hebben: amandelen. De kokosmelk zorgt hier 
voor een zoete, fluweelzachte saus. Je brengt deze verder op smaak met specerijen als kaneel, 
kardemom, verse kurkuma en gember. 

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

KIP KORMA MET BROCCOLI 
Met zilvervliesrijst, koriander en amandelen

GlutenvrijgTotaal: 40-45 min.9
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Verse gember (cm) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Verse kurkuma (cm) 1 2 3 4 5 6
Kippendijstukjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Zilvervliesrijst (g) 85 170 250 335 420 500
Geschaafde amandelen 
(g) 8) 19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Ui (st) 1 2 3 4 5 6
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Verse koriander (takjes) 
23) f

4 8 12 16 20 24

Limoen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Gemalen kaneel (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gemalen kardemom (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 1 1/2
Kokosmelk (ml) 26) 125 250 375 500 625 750
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) 4188 / 1001 505 / 121
Vet totaal (g) 57 7
 Waarvan verzadigd (g) 28,7 3,5
Koolhydraten (g) 79 10
 Waarvan suikers (g) 10,1 1,2
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 39 5
Zout (g) 0,3 0,0

ALLERGENEN

8) Noten 
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
23) Selderij 25) Sesam 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Fijne rasp, kom, 2x pan met deksel en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van dek kip korma met broccoli.

KIP MARINEREN
Pers de knoflook of snijd fijn. Rasp de 

verse gember en de verse kurkuma met 
een fijne rasp boven een komt. Voeg de 
kippendijstukjes toe en meng de olijfolie 
en de knoflook erdoor. Breng op smaak met 
peper en zout. Zet afgedekt in de koelkast 
tot gebruik.

RIJST KOKEN
Kook 250 ml water per persoon in een 

pan met deksel en kook de zilvervliesrijst, 
afgedekt, 12 – 15 minuten. Giet daarna als het 
nodig is af en laat zonder deksel uitstomen. 
 
tTIP: Je hoeft de gember en kurkuma niet 
te schillen. Wees voorzichtig met de kurkuma! 
Die geeft namelijk kleur af. Verwijder het topje 
en houd de wortel aan het andere uiteinde 
vast terwijl je raspt.

 ROOSTEREN EN SNIJDEN
 Verhit ondertussen een hapjespan 
op hoog vuur en rooster de geschaafde 
amandelen, zonder olie, goudbruin. Haal uit 
de pan en bewaar apart. Snijd de ui in dunne 
halve ringen. Snijd de bloem van de broccoli 
in roosjes en de steel in blokjes. Snijd de verse 
koriander grof en snijd de limoen in parten.

CURRY MAKEN
 Verhit de roomboter in dezelfde 
hapjespan en roerbak de ui 8 – 10 minuten 
op middelhoog vuur. Bak de laatste minuut 
1/2 tl gemalen kaneel en 1/4 tl gemalen 
kardemom per persoon mee. Voeg de kip 
en de marinade toe en bak nog 3 minuten. 
Schenk de kokosmelk in de pan en laat de 
saus 5 minuten zachtjes kokentt. Breng op 
smaak met peper en zout.

BROCCOLI KOKEN
 Breng ondertussen 300 ml water per 
persoon aan de kook in een andere pan met 
deksel. Voeg de broccoli en een snufje zout toe 
en kook de broccoli, afgedekt, in 6 – 8 minuten 
gaar. Giet af en laat zonder deksel uitstomen.
 
 

 

ttTIP: Is je saus te dun? Laat hem dan nog 
even inkoken.

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de borden en schep 
er eerst de broccoli en dan de kip korma op. 
Garneer met de geroosterde amandelen en de 
koriander. Serveer met een partje limoen.



In de categorie snelle sauzen zijn wij fan van pesto in alle soorten en smaken. En deze 
paddenstoelenpesto is wel heel bijzonder! Hij is gemaakt van gedroogde bospaddenstoelen, 
gecombineerd met typische ingrediënten voor een Italiaanse pesto, zoals olijfolie, 
pijnboompitten en verse basilicum.

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

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen
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Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Geraspte pecorino f

Bospaddenstoelenpesto 
f

Gebrande  
cashwenoten 

Bladpeterselie fVolkoren couscous

Kastanjechampignons 
f

Prei f

ROMIGE BOSPADDENSTOELEN-COUSCOUS 
Met pecorino, cashewnoten en peterselie
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3 BAKKEN 
• Verhit de de helft van de olijfolie in een koekenpan 

op middelhoog vuur. Bak de kastanjechampignons 
6 – 8 minuten, schep regelmatig om. 

• Voeg de laatste 1 – 2 minuten de zwarte balsamicoazijn toe 
en breng op smaak met peper en zout.

• Verhit de overige olijfolie in een wok of hapjespan en 
roerbak de prei 4 – 6 minuten. 

4 SERVEREN
• Voeg de couscous en de bospaddenstoelenpesto toe aan 

de prei. Roer goed door.
• Verdeel de bospaddestoelencouscous en 

kastanjechampignons over de borden. Garneer met de 
cashewnoten, geraspte pecorino en peterselie. 

tTIP: Strooi niet direct alle pecorino over het bord maar zet 
het op tafel. Zo kun je tijdens het eten de pecorino verdelen.

1 COUSCOUS WELLEN
• Kook 175 ml water per persoon voor de couscous.
• Weeg de juiste hoeveelheid couscous af en voeg toe aan 

een kom. 
•  Schenk  het kokende water erbij, dek af en laat 

10 minuten wellen. 

2 SNIJDEN
• Snijd ondertussen de peterselie fijn.
• Snijd de prei in dunne, halve ringen.
• Snijd de kastanjechampignons in kwarten. 
• Hak de cashewnoten grof. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Volkoren couscous (g) 1) 60 120 180 240 300 360
Bladpeterselie (takjes) 23) f 5 10 15 20 25 30
Prei (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kastanjechampignons (g) f 125 250 375 500 625 750
Gebrande cashwenoten (g) 
5) 8) 22) 25) 10    20 30    40 50    60

Bospaddenstoelenpesto (g) 7) 8) f 40    80 120    160 200    240
Geraspte pecorino (g) 7) f 25    50 75    100 125    150
Olijfolie* (el) 1    2    3    4 5    6
Zwarte balsamicoazijn* (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) 3368 / 805 643  / 154
Vetten (g) 54 10
 Waarvan verzadigd (g) 13,3 2,5
Koolhydraten (g) 50 10
 Waarvan suikers (g) 7,4 1,4
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 26 5
Zout (g) 1,5 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 5) Pinda's 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 22) (Andere) noten 23) Selderij 25) Sesam

BENODIGDHEDEN: Kom, koekenpan en wok of hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de romige bospaddenstoelen-couscous.



In Nederland vind je veel Surinaamse toko's, waar je allerlei lekkere dingen kunt kopen en waar 
wij de inspiratie voor dit recept vandaan hebben. Je eet de pittige makreel op een zacht wit 
broodje met ingemaakte komkommer. Deze versie is iets minder pittig dan in de toko, maar als 
je van pit houdt, leef je dan vooral uit met de harissa!

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

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

- 

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Witte demi-baguetteHarissa f

Rode uiKomkommer f

Gerookte makreel fMini-romaine f

Pittig broodje gerookte makreel 
Met zoetzure komkommersalade



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 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 13 | 2018

3 PITTIGE MAKREEL MAKEN 
• Trek de gerookte makreel los met behulp van twee vorken 

of gebruik je handen. 
• Meng de makreel in een kom met de zonnebloemolie en de 

harissa (let op: harissa is erg pittig!). Breng op smaak met 
peper en zout.

tTIP: Je eet de ui in dit recept rauw. Door de marinade van 
azijn en suiker wordt de rode ui zachter van smaak. Vind je 
hem nog te scherp? Laat de marinade dan langer intrekken.

4 SERVEREN
• Snijd de demi-baguette aan de bovenkant open.
• Beleg de demi-baguette rijkelijk met de 

blaadjes mini-romaine. 
• Schep er de pittige makreel en wat van het zoetzuur in.
• Serveer de pittige makreelbroodjes met de overige 

zoetzure salade.

1 VOORBEREIDEN
• Verwarm de oven voor op 200 graden. 
• Schaaf de komkommer met een dunschiller of een 

kaasschaaf in dunne plakken. 
• Snipper de rode ui of snijd in dunne halve ringen.
• Haal de bladeren van de mini-romaine los van de krop. 

Houd een paar bladeren heel om te beleggen en snijd de 
rest grof.

2 ZOETZUUR MAKEN 
• Meng in een kom de suiker met de azijn. Schep de 

komkommer, de gesneden mini-romaine en de rode ui 
erdoor en laat goed intrekken t.

• Bak de demi-baguette in 7 – 9 minuten goudbruin in 
de oven.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Komkommer (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode ui (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Mini-romaine (krop) f 1    2    3    4    5    6    
Gerookte makreel (g) 4) f 80    160    240    320    400    480    
Harissa (tl) f 2    4    6    8    10    12    
Witte demi-baguette (st) 
1) 17) 20) 21) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Suiker* (tl) 1    2    3    4 5    6
Wittewijnazijn of rijstwijnazijn* (el) 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Zonnebloemolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3205 / 766 541 / 129
Vetten (g) 33 6
 Waarvan verzadigd (g) 6,3 1,1
Koolhydraten (g) 84 14
 Waarvan suikers (g) 14,1 2,4
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 29 5
Zout (g) 3,4 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/lactose 22) Noten 25) Sesam 
27) Lupine

BENODIGDHEDEN: Kaasschaaf of dunschiller en 2x kom. 
Laten we beginnen met het koken van de  pittig broodje gerookte makreel.



40- 45 min  

Eet binnen 5 dagen

9

%

* Gemakklijk

Krokante aardappelkoekjes zijn in veel culturen populair - van Joodse latkes tot Wit-Russische 
draniki's en Britse tattie fish. Hoe je ze ook noemt, ze zijn overheerlijk met deze warmgerookte zalm. 
Zure room en dille mogen bij zalm eigenlijk niet ontbreken en voor een frisse noot maak je een 
knapperige salade van rauwe koolrabi en appel. 

AARDAPPELKOEKJES MET WARMGEROOKTE ZALM 
MET ZURE ROOM, DILLE EN KOOLRABI-APPELSALADE

De zalm wordt eerst ingewreven met een 
laag zeezout, zodat de zalm door het zout 
gegaard wordt. Vervolgens wordt het zout 
afgespoeld en gaat de zalm langdurig in 

de rookkast.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

WARMGEROOKTE ZALM

Warmgerookte zalm f

Verse bieslook fVerse dille f

Elstar appelKoolrabi f

CitroenRadijs f

Zure room f

Vrije-uitloopei fSjalot

Bildstar aardappelen



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 13 | 2018

RASP MENGEN
 Klop het ei in een kom goed los met een 
vork. Voeg per persoon 11/2 el van het ei toe 
aan een grote kom en meng met de geraspte 
aardappelen en sjalot, de bloem, peper en 
flink wat zout.

KOEKJES BAKKEN
  Verhit de zonnebloemolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur. Schep, 
zodra de pan goed heet is, 5 hoopjes van 
het aardappelmengsel per persoon in de 
koekenpan. Druk de hoopjes voorzichtig plat 
en bak de aardappelkoekjes in 4 minuten 
goudbruin. Draai de koekjes om met een 
dunne spatel en bak nog 3 minutent.

tTIP: Met een dunne spatel kun je een stuk 
beter onder de aardappelkoekjes komen, 
waardoor ze minder snel breken.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelkoekjes over de 
borden en leg er de stukjes zalm tussen. Wissel 
af met toefjes van de zure room en serveer 
met de salade. Bestrooi met de bieslook.

tTIP: Maak je aardappelkoekjes voor meer 
dan 2 personen? Gebruik dan meerdere 
koekenpannen, of houd de koekjes warm in 
de oven.

VOORBEREIDEN
Weeg 125 g van de koolrabi per persoon 

af. Schil de koolrabi en verwijder het klokhuis 
van de appel. Snijd beide in dunne staafjes 
en snijd de radijs in dunne plakjes. Pers de 
citroen uit en snijd de verse dille en de verse 
bieslook fijn. Verdeel de warmgerookte zalm 
in grove stukken.

SALADE MAKEN
Klop in een saladekom de extra vierge 

olijfolie, witte balsamicoazijn, honing, dille, 
1/2 el van het citroensap per persoon, peper 
en zout tot een dressing. Voeg de koolrabi, de 
appel en de radijs toe en schep goed om. Laat 
de smaken intrekken tot serveren. 

 RASPEN
 Schil de aardappelen en rasp de 
aardappelen en de sjalot met een grove rasp. 
Voeg beide toe aan een vergiet en pers er 
zoveel mogelijk vocht uit door er met de bolle 
kant van een opscheplepel flink op te drukken. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Koolrabi (g) f 125 250 375 500 625 750
Elstar appel (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Radijs (st) f 4 8 12 16 20 24
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse dille (takjes) 
23) f

4 8 12 16 20 24

Verse bieslook  
(sprieten) 23) f

5 10 15 20 25 30

Warmgerookte zalm 
(g) 4) f

100 200 300 400 500 600

Bildstar aardappelen 
(g)

300 600 900 1000 1200 1500

Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 1 1 2 2 2
Zure room (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Extra vierge olijfolie* 
(el)

1 2 3 4 5 6

Witte balsamicoazijn* 
(el)

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

Honing* (tl)  1/2 1    11/2 2 21/2 3    
Bloem* (el) 1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie* (el) 2 4 6 8 10 12
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4372 / 1045 554 / 132
Vetten (g) 56 7
 Waarvan verzadigd (g) 12,0 1,5
Koolhydraten (g) 89 11
 Waarvan suikers (g) 18,5 2,3
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 40 5
Zout (g) 2,9 0,4

ALLERGENEN

3) Eieren 4) Vis  7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN
Saladekom, grove rasp, vergiet, kom, grote kom en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de aardappelkoekjes met warmgerookte zalm



ONTBIJT 1- 

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

  #HelloFresh 

 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 13 | 2018

1
2
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

PAASONTBIJT MET PAASHAAN  
Met appel-frambozenspread, aardbeien en gekookt ei

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4

Aardbeien (g) f 250 500

Perssinaasappelen (st) 6 12

Appel-frambozenspread (potje) f 1 2
Paashaan (st) 
1) 3) 7) 20) 22) 25) 27) f

2 4

Honing* (el) 1 2

Zout* snufje

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Pan met deksel en kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2469 / 590 525 / 126
Vetten (g) 14 3
 Waarvan verzadigd (g) 5,6 1,2
Koolhydraten (g) 91 19
 Waarvan suikers (g) 36,0 7,7
Vezels (g) 4 1
Eiwit (g) 20 4
Zout (g) 1,7 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten  3) Eieren 7) Melk/lactose  

Kan sporen bevatten van: 20) Soja 22) Noten 25) Sesam 
27) Lupine

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

koud water.

2 Verwijder het kroontje van de aardbeien. Pers de sinaasappelen uit. Maak een 
dressing van de honing en 1 el sinaasappelsap per persoon. Meng de aardbeien 

met de dressing en laat staan tot serveren.

3 Serveer de paashaan met de appel-frambozenspread, het gekookte ei, de 
gemarineerde aardbeien en het versgeperste sinaasappelsap. Fijne Pasen!

 PAASONTBIJT MET 
PAASHAAN  
Met appel-frambozenspread,   
aardbeien en een gekookt ei 
 
HALFVOLLE 
YOGHURT MET PEER   
Met kiwi en muesli  
 
 
BANAAN-
KOKOSSMOOTHIE  
Met yoghurt en dadels   



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

BANAAN-KOKOSSMOOTHIE  
Met yoghurt en dadels 

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Groene kiwi (st) 1 2

Conference peer (st) 1 2

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

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

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 962 / 230 563 / 135
Vetten (g) 6 4
 Waarvan verzadigd (g) 1,8 1,1
Koolhydraten (g) 34 20
 Waarvan suikers (g) 17,0 9,9
Vezels (g) 3 2
Eiwit (g) 10 6
Zout (g) 0,2 0,1

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

Banaan (st) 2 4

Kokosmelk (ml) 26) 75 150

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

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

Dadelstukjes (g) 19) 22) 25 50

Honing (potje) 1 2

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Blender of staafmixer met hoge kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

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

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 

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

1 Schil de kiwi en snijd in blokjes. 
Verwijder het klokhuis van de peer en 

snijd in blokjes. 

2 Verdeel de halfvolle yoghurt over de 
kommen en meng de kiwi erdoor.

3 Verdeel de peer en muesli over 
de yoghurt. 

 

HALFVOLLE YOGHURT MET PEER   
Met kiwi en muesli

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

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

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

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

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

dadelstukjes en honing. 



DESSE
RT

Slagroom f

Aardbeien f

Verse geitenkaas  f

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 15 min.3

- Supersimpel Bij een dessert denk je misschien niet meteen aan kaas. 
Toch zijn mascarpone, kwark en ricotta alle drie populaire 
kazen in zoete desserts. In restaurants kom je ook 
vaak spannende combinaties tegen waarin geitenkaas 
geserveerd wordt met iets zoets. Met balsamico-
aardbeien, geitenkaas en room zet jij vandaag een 
nagerecht op tafel om trots op te zijn. 

ZACHTE GEITENKAASROOM 
Met gemarineerde aardbeien



LEKKER 
TOETJE

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

WEEK 13 | 2018

  #HelloFresh 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be

ZACHTE GEITENKAASROOM

BENODIGDHEDEN: 
Kom, staafmixer en hoge kom.

1 Verwijder de kroontjes van de aardbeien en snijd de 
aardbeien in vieren. 

2 Meng in een kom de aardbeien met 11/4 el suiker per 
persoon en de balsamicoazijn t.

3Mix in een hoge kom met staafmixer de verse 
geitenkaas met de slagroom en 1/2 el kristalsuiker per 

persoon tt.

4 Verdeel de geitenkaasroom over kommetjes of schep 
voorzichtig in mooie glazen. Schep de gemarineerde 

aardbeien erop.

    tTIP: In dit gerecht kun je zelf kiezen of je zwarte of 
witte balsamicoazijn gebruikt. De zwarte balsamico is iets 
scherper van smaak maar dat is wel een mooie tegenhanger 
voor de geitenkaasroom. De witte balsamico is iets zoeter en 
zachter van smaak.�
�

ttTIP: Klop de slagroom met geitenkaas niet té stijf, dan 
is het moeilijker om hem in een glas te scheppen.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Aardbeien (g) f 250 500
Verse geitenkaas (g)7) f 50 100
Slagroom (g)7) 15) 20) f 200 400
Kristalsuiker* (el) 31/2 7
Witte of zwarte balsamicoazijn* 
(el)

11/2 3

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2289 / 547 806 / 193
Vetten (g) 41 14
 Waarvan verzadigd (g) 26,7 9,4
Koolhydraten (g) 36 13
 Waarvan suikers (g) 33,1 11,7
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 7 3
Zout (g) 0,3 0,1

 
ALLERGENEN

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



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 14 - 31 maart t/m 04 april

Gebakken kabeljauwfilet met botersaus Ovenkrieltjes met kip en groene pesto Risotto met courgette en buffelmozzarella Schelvisfilet met linzen en spekjes

 Tabouleh met varkenshaasreepjes

Groentestoofpotje met rundermerguezworstjes

Spinazie-bataatcurry met ei en yoghurt

 Gebakken gnocchi met groene pesto

Pompoen-kikkererwtensoep met komijn Parelcouscous met gebakken sjalotjes

 Garnalenburger met labne en broccol PREMIUM : Garnalen in verse tomatensaus



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

Chocolade mousse met blauwe bessen

Paasontbijt met paashaan en gekookt ei

Appel-perencrumble 

Bananensplit met yoghurt Speltwafels met avocado

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Voor de echte chocoladeliefhebber
Volgende week zit er een extraatje in de box. Deze ambachtelijke 
koek in verrassende nieuwe smaken mag wat ons betreft niet aan 

de paastafel ontbreken.


