
Deze zeebaars is gekweekt in de 
Middellandse Zee aan de kust van Turkije.

ZEEBAARS

Zeebaarsfilet met vel f

Verse salie fKnoflookteen

KerriepoederNicola aardappelen

Rode cherrytomaten fPrei f

Zelf kruidenboter maken is heel makkelijk. Het enige wat je nodig hebt is roomboter, verse 
kruiden en een beetje spierkracht. In dit gerecht gebruiken we salie om de boter op smaak te 
brengen. Dit kruid past uitstekend bij de zeebaarsfilet en zorgt voor een mediterrane twist. 
Kruidenboter kun je ook met veel andere kruiden maken, kijk voor inspiratie op de blog. 

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen Family
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Gebakken zeebaars met salieboter 
Met tomaat, prei en kerrie-aardappelen

Calorie-focusLTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 20 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Kerriepoeder (tl) 9) 10) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Prei (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode cherrytomaten 
(g) f

125 250 375 500 625 750

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

3 6 9 12 15 18

Zeebaarsfilet met vel 
(80 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2473 / 591 423 / 101
Vet totaal (g) 25 4
 Waarvan verzadigd (g) 8,8 1,5
Koolhydraten (g) 59 10
 Waarvan suikers (g) 6,3 1,1
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 57 10
Zout (g) 0,2 0,0

ALLERGENEN

4) Vis 9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
2x bakplaat met bakpapier, koekenpan en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de gebakken zeebaars met salieboter.

AARDAPPELEN BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden 

en haal de boter uit de koelkastt. Schil de 
aardappelen of was ze grondig en snijd in 
parten. Meng de aardappelen op een bakplaat 
met bakpapier met de helft van de olijfolie 
en het kerriepoeder. Breng op smaak met 
peper en zout en schep goed om. Bak de 
aardappelen 30 – 35 minuten in de oven, of 
totdat ze knapperig zijn.

GROENTEN SNIJDEN
Was ondertussen de prei en snijd het 

witte en het lichtgroene deel in dunne ringen. 
Snijd de rode cherrytomaten in kwarten. Pers 
of snijd de knoflook fijn en snijd de blaadjes 
verse salie zo fijn mogelijk.

tTIP: Haal, indien mogelijk, de boter al 2 uur 
van tevoren uit de koelkast. Als de boter zacht 
is, kun je de salie er makkelijker doorheen 
mengen.

TOMATEN IN DE OVEN
 Verdeel de cherrytomaten over een 
andere bakplaat met bakpapier en bestrooi 
naar smaak met peper, zout en een beetje 
suiker. Bak de tomaten de laatste 10 minuten 
mee met de aardappelen in de oven.

BAKKEN, MENGEN EN DEPPEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie 
in een koekenpan op middelhoog vuur en 
bak de prei in 5 – 7 minuten zacht. Breng op 
smaak met peper en zout. Haal de prei uit 
de koekenpan en houd eventueel warm in 
aluminiumfolie. Meng ondertussen in een 
kleine kom de boter, de salie en de knoflook 
met een vork. Dep de zeebaarsfilet droog 
met keukenpapier.

ZEEBAARS BAKKEN
 Verhit in dezelfde koekenpan een 1/2 el 
van de salieboter per persoon op middelhoog 
vuur en bak de zeebaarsfilet 2 – 3 minuten 
op het vel. Verlaag het vuur en bak de vis nog 
1 minuut op de andere zijdett. Bestrooi met 
peper en zout. Voeg de overige salieboter en 
1 el water per persoon toe aan de koekenpan 
en bak nog 1 minuut.

SERVEREN
 Serveer de zeebaarsfilet met de gekruide 
aardappelen, de prei en de cherrytomaten. 
Besprenkel met het bakvet uit de koekenpan.

ttTIP: Beweeg de vis tijdens het bakken op 
het vel niet teveel heen en weer in de pan.Druk 
hem met een spatel zo nu en dan voorzichtig 
aan op de bodem van de koekenpan. Zo wordt 
het vel extra knapperig. 



Deze pesto is gemaakt van verschillende 
soorten gedroogde bospaddenstoelen, 
olijfolie, pijnboompitten en basilicum.

BOSPADDENSTOELENPESTO

Bospaddenstoelen-
pesto f

Gekruide 
kippendijstukjes f

UiKrieltjes

Spinazie fRode paprika f

Onze slager heeft de kippendijstukjes alvast voorgekruid met smaakmakers als oregano, 
peterselie en paprika, zo kun jij het marineren vandaag overslaan. Deze kruiden komen goed 
tot hun recht in combinatie met de zachte, zoete smaak van de paprika en de krieltjes. De 
bospaddenstoelenpesto zorgt voor een hartige noot.

Gemakkelijk

Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen
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KIPPENDIJSTUKJES MET BOSPADDENSTOELENPESTO 
Met krieltjes, rode paprika en spinazie

Totaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 20 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 200 400 600 800 1000 1200
Ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Rode paprika (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Spinazie (g) 23) f 50 100 150 200 250 300
Gekruide 
kippendijstukjes (g) f

100 200 300 400 500 600

Bospaddenstoelenpesto 
(g) 7) 8) f

40 80 120 160 200 240

Olijfolie* (el)  ½ 1 1 2 2 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2992 / 715 574 / 137
Vet totaal (g) 40 8
 Waarvan verzadigd (g) 8,0 1,5
Koolhydraten (g) 49 9
 Waarvan suikers (g) 9,4 1,8
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 29 6
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de kippendijstukjes met bospaddenstoelenpesto.

VOORBEREIDEN
Kook 300 ml water per persoon in een 

pan met deksel voor de krieltjes. Halveer de 
krieltjes en snijd eventuele grote krieltjes in 
kwarten. Kook de krieltjes 12 – 15 minuten in 
de pan met deksel. 

PAPRIKA EN UI SNIJDEN
Snipper ondertussen de ui en snijd de 

rode paprika in blokjes.

 SPINAZIE SCHEUREN
 Scheur de spinazie klein.

BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een wok of 
hapjespan en bak de ui, paprika en gekruide 
kippendijstukjes 5 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de helft van de spinazie toe en 
schep om t. Breng op smaak met peper 
en zout.

tTIP: Eet je liever geen rauwe spinazie? Bak 
dan alle spinazie mee en laat slinken.

SALADE MENGEN
 Meng de krieltjes, kippendijstukjes 
met groenten en overige spinazie in 
een saladekom.

OP SMAAK BRENGEN 
 Voeg de bospaddenstoelenpesto toe en 
breng eventueel op smaak met peper en zout. 
Verdeel het gerecht over de borden.
 



In Amerika en in Duitsland noemen ze deze 
groente 'zucchini'. De bloemen van de 

courgetteplant kun je ook eten! 

COURGETTE

Libanees platbrood

PaprikapoederTomatenpassata

Courgette fKnoflookteen 

Buffelmozzarella fGele paprika f

Gedroogde oregano

Belegen kaas f

Platbrood is een snelle en makkelijke pizzabodem. Dit brood kom je in verschillende vormen 
over de hele wereld tegen. Van tortilla's in Mexico tot naan in India en roti in Suriname. Je 
belegt de platbroodpizza rijkelijk met saus en frisse, zomerse groenten en maakt het af met 
romige buffelmozzarella.

Supersimpel

Eet binnen 5 dagen

-
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Italiaanse platbroodpizza's met buffelmozzarella 
Met courgette en gele paprika 

VeggievTotaal: 20-25 min.5



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 20 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gele paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Buffelmozzarella 
(g) 7) f

65 125 190 250 315 380

Tomatenpassata (ml) 100 200 300 400 500 600
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Libanees platbrood 
(st) 1) 2 4 6 8 10 12

Belegen kaas (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2803 / 670 571 / 136
Vet totaal (g) 30 6
 Waarvan verzadigd (g) 15,9 3,2
Koolhydraten (g) 64 13
 Waarvan suikers (g) 14,2 2,9
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 31 6
Zout (g) 1,7 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, kom en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de Italiaanse platbroodpizza's met buffelmozzarella.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers 

of snijd de knoflook fijn. 

SNIJDEN EN SCHEUREN
Snijd de courgette in dunne plakken en 

de gele paprika in smalle repen. Scheur de 
buffelmozzarella klein.

 COURGETTE BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een koekenpan op 
hoog vuur en bak de courgette 3 – 4 minuten.

PIZZA'S BELEGGEN
 Meng ondertussen de tomatenpassata 
met de knoflook en het paprikapoeder in een 
kom en breng op smaak met peper en zout. 
Smeer de platbroden in met de tomatensaus. 
Verdeel de courgette, paprika en belegen 
kaas erover en bestrooi met de oregano.

PIZZA'S BAKKEN
 Bak de platbroodpizza's op een bakplaat 
met bakpapier ongeveer  7 – 8 minuten in de 
ovent. Verdeel, meteen nadat de pizza uit de 
oven komt, de buffelmozzarella erover en laat 
even smeltentt.

tTIP: Passen niet alle pizza’s tegelijk in de 
oven? Beleg de volgende platbroden pas als de 
andere in de oven bakken, zo voorkom je dat 
de bodem vochtig wordt.

SERVEREN
 Verdeel de pizza's over de borden 
en besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.

ttTIP: Vind je het lekker wanneer de 
buffelmozzarella helemaal gesmolten 
is? Verdeel dan halverwege de baktijd de 
buffelmozzarella over de pizza en zet hem 
weer terug in de oven.



Vannamei-garnalen, ook wel 
witpootgarnalen, zijn zacht en zoet van 
smaak. De garnalen in jouw box komen 

uit Azië.

GARNALEN

Sojasaus

Garnalen fNoedels

Rode peper fSperziebonen f

Vers citroengras fRadijs f

Citroengras wordt veel gebruikt in de Aziatische keuken en heeft een frisse, citroenachtige 
smaak. Je kunt het niet rauw eten, maar kookt of stooft het in zijn geheel mee zodat het smaak 
geeft aan het gerecht. De pikante rode peper zorgt voor wat pit. Door de sperziebonen kort te 
koken blijven ze lekker knapperig. 

Gemakkelijk Lactosevrij

Eet binnen 3 dagen
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Garnalen met noedels en sperziebonen 
Met radijs, vers citroengras en sojasaus 

Calorie-focusLTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 20 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sperziebonen (g) f 150 300 450 600 750 900
Rode peper (st) f ¼ ½ ¾ 1 1¼ 11/2
Radijs (st) f 5 10 14 19 24 28
Vers citroengras (st) f 1 1 2 2 3 4
Noedels (g) 1) 70 140 200 270 340 400
Garnalen (g) 2) f 80 160 240 320 400 480
Sojasaus (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Zonnebloemolie* (el) 1    2    2    3    3    4    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2113 / 505 409 / 98
Vet totaal (g) 15 3
 Waarvan verzadigd (g) 2,4 0,5
Koolhydraten (g) 63 12
 Waarvan suikers (g) 3,9 0,8
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 24 5
Zout (g) 2,5 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 2) Schaaldieren 6) Soja

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de garnalen met noedels en sperziebonen.

VOORBEREIDEN
Breng ruim water aan de kook in een pan 

met deksel. Verwijder de steelaanzet van de 
sperziebonen en snijd in 2 gelijke stukken. 
Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en 
snijd de rode peper fijn. Snijd de radijsjes in 
kwarten en snijd het radijsblad klein.

CITROENGRAS KNEUZEN
Kneus het citroengras door de stengel op 

3 plaatsen te breken of geef er een paar ferme 
tikken op met de achterkant van een koksmes. 

 KOKEN
 Kook de sperziebonen met het 
gekneusde citroengras t, afgedekt, 
3 – 4 minuten in de pan met deksel. Voeg 
vervolgens de noedels toe en kook nog 
3 minuten. Giet daarna af en verwijder het 
citroengras. Het is niet erg wanneer de 
groenten en noedels afkoelen, deze meng je 
later met de garnalen.

BAKKEN
 Verhit ondertussen de zonnebloemolie 
in een wok of hapjespan en bak de rode 
peper 2 – 3 minuten op middelhoog vuur. 
Voeg de radijs toe en bak 4 – 5 minuten. 
Dep ondertussen de garnalen droog met 
keukenpapier. Voeg de garnalen en de 
sojasaus toe aan de radijs en bak nog  
3 – 4 minuten op middelhoog vuur.

MENGEN
 Voeg het radijsblad, de noedels en de 
sperziebonen toe aan de wok of hapjespan, 
verhit nog 2 minuten op hoog vuur en breng 
op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden.

tTIP: Maak je dit gerecht voor meer dan 
2 personen? Maak dan een knoop van de 
stengels citroengras, voordat je ze in het water 
doet. Zo blijven de sprieten goed bij elkaar en 
kun je het citroengras makkelijk verwijderen.



Wat er zo Duits is aan deze biefstuk? De 
manier waarop hij gesneden is: hij is in kleine 

stukjes gehakt.  

DUITSE BIEFSTUK

Duitse biefstuk f

Gesneden snijbonen fRode peper f

Agria aardappelenBataat

Lente-ui fKnoflookteen

Duitse biefstuk is gemaakt van grofgemalen, mals rundvlees. Je hoeft het niet lang te 
bakken, het vlees is ook lekker als het nog een beetje rood is. De lente-ui geeft wat pit aan de 
bataatpuree. Je kunt dit gerecht ook met bosui maken - het enige verschil is dat de lenteui 
eerder geoogst wordt en daardoor iets milder van smaak is dan bosui.

Gemakkelijk Quick & Easy

Eet binnen 3 dagen Family
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DUITSE BIEFSTUK MET PITTIGE BATAATPUREE 
Met gebakken knoflook-snijbonen

Calorie-focusLTotaal: 25 min.5



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 20 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bataat (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Agria aardappelen (g) 100    200    300    400    500    600    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Lente-ui (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gesneden snijbonen  
(g) 23) f

150 300 450 600 750 900

Duitse biefstuk  
(100 g) f

1 2 3 4 5 6

Groentebouillon* (ml) 400 800 1200 1600 2000 2400
Olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Roomboter* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Melk* scheutje
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2531 / 605 385 / 92
Vet totaal (g) 17 3
 Waarvan verzadigd (g) 6,1 0,9
Koolhydraten (g) 78 12
 Waarvan suikers (g) 19,4 3,0
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 30 5
Zout (g) 1,1 0,2

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan met deksel, koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de Duitse biefstuk met pittige bataatpuree.

SNIJDEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel 

voor de bataat en de aardappelen. Weeg 
de bataat af, was of schil de bataat en de 
aardappelen en snijd beide in grove stukken. 
Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de lente-ui 
in fijne ringen en bewaar het witte en groene 
gedeelte apart van elkaar. Verwijder de 
zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 
peper fijn. 

KOKEN
Kook de aardappelen en de bataat 

10 – 12 minuten, afgedekt, in de pan 
met bouillon. Giet daarna af, bewaar 
een klein beetje bouillon en laat zonder 
deksel uitstomen.

 SNIJBONEN BAKKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
koekenpan met deksel op middelhoog 
vuur. Bak de knoflook 1 – 2 minuten. Voeg 
de snijbonen, het wit van de lente-ui en 
1 el water per persoon toe en bak, afgedekt, 
6 minuten. Haal vervolgens de deksel van 
de pan en bak de snijbonen nog 4 minuten. 
Breng op smaak met peper en zout.

BIEFSTUK BAKKEN
 Verhit ondertussen de roomboter in 
een koekenpan op middelhoog vuur en bak 
de Duitse biefstuk in 2 – 3 minuten per kant 
rondom bruin. Breng op smaak met peper en 
zout. Bak de Duitse biefstuk langer wanneer 
je niet van rood vlees houdtt.  

 
tTIP: Wil je jus bij dit gerecht? Blus dan het 
bakvet van de Duitse biefstuk af met 2 el water 
per persoon, roer goed door en schenk de jus 
over de puree. 

PUREE MAKEN
 Stamp de bataat en de aardappelen fijn 
met een aardappelstamper. Voeg een scheutje 
melk en wat van het bewaarde kookvocht 
toe, roer de rode peper erdoor en breng op 
smaak met peper en zout s. Voeg eventueel 
extra roomboter toe om het geheel smeuïger 
te maken.

SERVEREN
 Verdeel de bataatpuree over de borden 
en garneer de puree met het groen van de 
lente-ui. Serveer met de snijbonen en de 
Duitse biefstuk.

 

sTIP: Eet je dit gerecht met kinderen en 
houden zij niet van pittig? Laat dan de rode 
peper achterwege en breng de bataatpuree 
eventueel verder op smaak met ½ tl 
kerriepoeder per persoon.



Wil je na het snijden van knoflook snel van de 
geur af? Scrub je handen met zout of wrijf met 

je vingers over een roestvrijstalen lepel. 

KNOFLOOK

Spinazie f

PaprikapoederPijnboompitten

KnoflookteenSjalot 

OrzoCherrytomaten f

Geraspte  
grana padano f

Met dit gerecht nemen we je mee op reis naar Italië. Orzo lijkt op rijst maar heeft een veel 
kortere kooktijd dan bijvoorbeeld risottorijst. De cherrytomaten worden door het bakken 
lekker zoet. Je maakt dit gerecht af met grana padano; het jongere broertje van de bekende 
Parmezaanse kaas. Deze kaas heeft een kortere rijpingstijd en is daardoor iets zachter 
van smaak.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V
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Orzo met spinazie en cherrytomaten 
Met grana padano en pijnboompitten

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 20 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Cherrytomaten (g) f 125    250 375    500 625    750
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Pijnboompitten 
(g) 19) 22) 25) 10    20 30    40 50    60

Paprikapoeder (tl) 1    2 3    4 5    6
Spinazie (g) 23) f 150    300 450    600 750    900
Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

25 50 75 100 125 150

Groentebouillon* (ml) 175    350    525    700    875    1050    
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) 2841 / 679 445 / 106
Vet totaal (g) 28 4
 Waarvan verzadigd (g) 13,9 2,2
Koolhydraten (g) 73 11
 Waarvan suikers (g) 6,0 0,9
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 28 4
Zout (g) 2,3 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel enwok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met spinazie en cherrytomaten.

SNIJDEN
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot en 

pers de knoflook of snijd fijn. Halveer de 
rode cherrytomaten. 

ORZO KOKEN
Verhit de helft van de roomboter in 

een pan met deksel en fruit de sjalot en de 
knoflook 2 minuten op laag vuur. Voeg de 
orzo toe en roerbak 1 minuut. Schenk de 
bouillon over de orzo en kook, afgedekt, in 
10 - 12 minuten op laag vuur droog. Schep 
regelmatig om. Voeg eventueel meer water toe 
als de orzo te droog wordt. 

 CHERRYTOMATEN BAKKEN
 Verhit ondertussen een wok of 
hapjespan op middelmatig vuur en rooster 
de pijnboompitten, zonder boter of 
olie, in 4 – 5 minuten goudbruin. Haal uit 
de pan. Smelt de overige roomboter in 
dezelfde pan en bak de cherrytomaten 
met het paprikapoeder 3 minuten op 
middelhoog vuur. 

SPINAZIE BAKKEN
 Scheur de spinazie boven de pan in delen 
klein en laat al roerend slinken. Breng op 
smaak met peper en zout en bak 3 minuten op 
middelhoog vuur. 

MENGEN
 Voeg de helft van de grana padano toe 
aan de orzo en laat al roerend smelten. Voeg 
de orzo toe aan de groenten en verhit nog 
1 minuut.

SERVEREN
 Verdeel de orzo over de borden en 
garneer met de pijnboompitten en de overige 
grana padano. 



Wist je dat komijn op de tweede plek staat 
van meest populaire specerij ter wereld? Op 

de eerste plek staat zwarte peper.

KOMIJNPOEDER

Paprikapoeder

Gemalen komijnzaadCourgette f

UiKnoflookteen

Agria aardappelenBataat

Bruine ciabatta

Gebrande cashewnotenFeta f

Verse koriander f

Deze maaltijdsoep is geïnspireerd op locro de papa uit Peru. Deze aardappelsoep vind je niet 
alleen bij Peruaanse gezinnen op tafel, het is een favoriet in heel Zuid-Amerika. Vandaag maak 
je een vegetarische variant met komijn en toppings zoals cashewnoten en feta. Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Peruaanse aardappelsoep met feta 
Met courgette, cashewnoten en komijn

VeggieVTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 20 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bataat (g) 100 200 300 400 500 600
Agria aardappelen (g) 125 250 375 500 625 750
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gemalen komijnzaad 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Verse koriander 
(takjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Gebrande cashewnoten 
(g) 5) 8) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Bruine ciabatta (st) 1) 6) 
7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Groentebouillon* (ml) 350 700 1050 1400 1750 2100
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
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) 3197 / 764 344 / 82
Vet totaal (g) 32 3
 Waarvan verzadigd (g) 11,9 1,3
Koolhydraten (g) 92 10
 Waarvan suikers (g) 19,3 2,1
Vezels (g) 12 1
Eiwit (g) 21 2
Zout (g) 5,1 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 5) Pinda's 6) Soja 7) Melk/lactose 8) Noten 
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) (Andere) noten 
23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, koekenpan en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de Peruaanse aardappelsoep met feta.

SNIJDEN
Bereid de bouillon en verwarm de oven 

voor op 210 graden. Pers of snijd de knoflook 
fijn en snipper de ui. Schil de bataat en de 
aardappelen en snijd in blokjes van 2 cm. 
Snijd de courgette in blokjes van ½ cm.      

SOEP KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

soeppan met deksel en fruit de knoflook en 
de ui 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg 
halverwege de gemalen komijn en het 
paprikapoeder toe en bak mee. Voeg de 
bouillon, de aardappelen en de bataat toe, 
breng aan de kook en zet het vuur middellaag. 
Dek de pan af en laat de aardappelen en 
bataat 15 minuten zachtjes koken.

 GARNERING SNIJDEN
 Snijd ondertussen de verse koriander 
grof en snijd de feta in blokjes. Hak de 
gebrande cashewnoten grof. Bak de bruine 
ciabatta 6 – 8 minuten in de oven.

COURGETTE BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een koekenpan en bak de blokjes courgette 
6 – 8 minuten op middelhoog vuur, of tot ze 
bruin en gaar zijn. Breng op smaak met peper 
en zout.

SOEP PUREREN
 Pureer de soep met een staafmixer en 
voeg eventueel extra water toe om de soep te 
verdunnen. Meng de zwarte balsamicoazijn 
erdoor en breng de soep op smaak met peper 
en zout.

SERVEREN
 Verdeel de soep over diepe borden en 
garneer met de feta, de cashewnoten, de 
gebakken courgette en de koriander. Serveer 
met de ciabatta.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Laat dan 
het broodje achterwege. Het gerecht bevat 
dan 703 kcal, 30 g vet, 61 g koolhydraten, 7 g 
vezels en 18 g eiwitten.



Heb je nog gember over na het maken van dit 
gerecht? Snij het in plakjes en maak er met 

kokend water gemberthee van. 

GEMBER

Kerriepoeder

Groentemix fPindakaas

KokosraspPandanrijst

Verse gember Knoflookteen

Vrije-uitloopei fGezouten pinda's

Verse koriander fSojasaus

Gemalen korianderzaad

Van een romige pindasaus tot knapperig geroosterde pinda's - dit is een gerecht voor de echte 
pindaliefhebber. Wil jij weten waar de pinda's in jouw box vandaan komen? Lees alles over ons 
bezoek aan notenman Jan Gotjé op onze blog. De pindasaus in dit gerecht is makkelijk en snel, 
je mengt de ingrediënten koud en voegt ze op het laatst toe aan het gerecht. 

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

KOKOSRIJST MET PINDASAUS EN GESMOORDE GROENTEN 
Met spiegelei en geroosterde pinda's

VeggieVTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 20 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pandanrijst (g) 85    170 250    335 420    500
Kokosrasp (g)19) 22) 25) 5    10 15    20    25 30    
Knoflookteen (st) 1    2 3 4 5 6
Verse gember (cm) 1    2 3    4 5    6
Pindakaas 
(kuipje) 5) 22) 1    2 3    4 5    6

Groentemix (g) 23) f 200    400 600 800 1000 1200
Kerriepoeder (tl) 9) 10) 1    2 3 4 5 6
Gemalen korianderzaad 
(tl) 1    2 3 4 5 6

Sojasaus (ml) 1) 6) 10    20 30    40 50    60    
Verse koriander 
(takjes) 23) f

3    6 9    12 15    18    

Gezouten pinda's
(g) 5) 22) 25) 25    50 75 100 125 150

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4 6 8 10 12
Melk* (el) 3    6    9    12 15    18
Ketjap* (el) 1    2 3    4 5    6
Sambal* (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 2
Wittewijnazijn* (tl)  1/2 1    11/2 2 21/2 3    
Roomboter* (el) 1    1 2 2 3 3
Zonnebloemolie* (el) 1 1 2 2 3 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3916 / 936 564 / 135
Vet totaal (g) 47 7
 Waarvan verzadigd (g) 14,8 2,1
Koolhydraten (g) 90 13
 Waarvan suikers (g) 8,5 1,2
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 3,4 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda's 6) Soja 7) Melk/lactose 9) Selderij 
10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, kom, wok of hapjespan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kokosrijst met pindasaus en gesmoorde groenten.

KOKEN EN SNIJDEN
Kook 250 ml water per persoon in een pan 

met deksel Voeg de rijst en de kokosrasp toe 
en kook samen , afgedekt, 12 – 15 minuten. 
Giet daarna af en laat zonder deksel 
uitstomen. Pers ondertussen de knoflook of 
snijd fijn. Schil de gember en snijd fijn. 

SAUS MAKEN
Meng in een kom de pindakaas met 

een vork met de melk, ketjap, sambal en 
wittewijnazijn tot een dikke saus t. Bewaar 
de saus apart. 
 
tTIP: De pindakaas wordt tijdens het 
mengen eerst klonterig, maar als je blijft 
roeren wordt het vanzelf een dikkere saus. 
Overige klontjes smelten vanzelf zodra je de 
saus toevoegt aan het gerecht.

 BAKKEN
 Verhit de roomboter in een wok of 
hapjespan met deksel op middelhoog 
vuur. Voeg de groentemix, knoflook, 
gember, gemalen koriander, sojasaus, het 
kerriepoeder en 1 el water per persoon toe. 
Bak, afgedekt, 8 – 10 minuten op middelmatig 
vuur of tot de groenten naar wens gaar zijn. 
Roer regelmatig door. 

SNIJDEN, HAKKEN EN BAKKEN
 Snijd ondertussen de verse koriander 
fijn en voeg de steeltjes van de koriander toe 
aan de wok of hapjespan. Hak de pinda's grof. 
Verhit de zonnebloemolie in een koekenpan en 
bak twee spiegeleieren per persoon. Breng op 
smaak met peper en zout.

SAMENVOEGEN
 Voeg de pindasaus en de helft van de 
pinda's toe aan de groenten en verhit al 
roerend nog 1 minuut.

 

sTIP: Eten er kinderen mee? Wees dan zuinig 
met de sambal. Houd je juist van pittig? Voeg 
dan naar smaak meer sambal toe. 

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de borden. Serveer 
de groenten op de rijst en garneer met 
de korianderblaadjes en overige pinda's. 
Serveer met de spiegeleieren.

 

GTIP: Heb je geen ketjap in huis? Gebruik 
dan honing als zoete noot in de pindasaus.



 Wist je dat alle paprika’s eerst groen zijn? 
Afhankelijk van het ras veranderen ze daarna 
van kleur, bijvoorbeeld geel, oranje of rood.

PAPRIKA

Danablu fBiefstukreepjes f

SjalotRode paprika f

Demi baguette Mesclun f

Deze steak sandwich is een feest van verschillende smaken. De zoete sjalotten en pittige blauwe 
kaas vormen samen een perfect duo voor bij de biefstukreepjes. Door de paprika te poffen in de 
oven wordt de smaak intenser en heerlijk zacht. Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Steak sandwich met gepofte paprika 
Met gekarameliseerde sjalot en blauwe kaas

Totaal: 40-45 min.9



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 20 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sjalot (st) 2 4 6 8 10 12
Mesclun (g) 23) f 30 60 80 100 120 140
Demi baguette (st) 1) 
17) 20) 21) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Biefstukreepjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Danablu (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Roomboter* (el) 1 11/2 2 21/2 3 3
Zwarte balsamicoazijn* 
(tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3389 / 810 657 / 157
Vet totaal (g) 33 6
 Waarvan verzadigd (g) 13,3 2,6
Koolhydraten (g) 82 16
 Waarvan suikers (g) 11,0 2,1
Vezels (g) 8 2
Eiwit (g) 41 8
Zout (g) 2,1 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 21) Melk/lactose 
22) Noten 23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met aluminiumfolie, 2x koekenpan. 2x kom en huishoudfolie.
Laten we beginnen met het koken van de steak sandwich met gepofte paprika.

PAPRIKA'S IN DE OVEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Leg de paprika op een bakplaat met 
aluminiumfolie. Bak de paprika 25 – 35  
minuten in de oven, of tot hij zacht is en de 
schil geblakerd t. Keer halverwege om. Leg 
de laatste 6 – 8 minuten de baguettes bij de 
paprika in de oven. 

SJALOT KARAMELISEREN
Snijd ondertussen de sjalot in dunne 

halve ringen. Verhit de roomboter in een 
koekenpan op middelhoog vuur. Draai het 
vuur middellaag, voeg de sjalot toe en 
bestrooi met zout. Laat in 20 – 25 minuten 
karameliseren. Roer regelmatig door tt. 

 SALADE MAKEN
 Meng ondertussen in een kom de zwarte 
balsamicoazijn en de extra vierge olijfolie tot 
een dressing. Breng op smaak met peper en 
zout en schep de mesclun erdoor. 

ttTIP: Je bakt de sjalot op een wat lager 
vuur zodat de zoete tonen meer naar voren 
komen. Wanneer je het vuur te hoog zet bak je 
de sjalot en wordt deze eerder hartig dan zoet. 

PAPRIKA ONTVELLEN
 Haal de paprika uit de oven en leg direct 
in een kom. Dek af met huishoudfolie en laat 
afkoelen tot je de paprika kunt aanraken 
zonder je te branden. Trek voorzichtig de schil 
van de paprika en snijd de paprika in repen. 
Let op: er kan hete stoom uitkomen! 

tTIP: Heeft de schil van de paprika flink 
wat zwarte plekjes? Geen probleem! Juist 
dat geeft die lekkere grilsmaak. Je ontvelt de 
paprika later. 

BIEFSTUK BAKKEN
 Dep de biefstukreepjes droog met 
keukenpapier of een schone theedoek. Verhit 
de olijfolie in een koekenpan op hoog vuur 
ttt. Voeg de biefstukreepjes toe aan 
de koekenpan en bak in 1 – 2 minuten bruin. 
Breng op smaak met peper en zout. 

tttTIP: Zet het vuur flink hoog. De baktijd 
van deze biefreepjes is heel kort en op laag 
vuur worden ze niet bruin. Juist die bruining 
geeft veel smaak.

SERVEREN
 Snijd de baguettes open en besmeer met 
mosterd naar smaak. Beleg met de paprika, 
biefstukreepjes en sjalot en bestrooi met de 
danablu. Verdeel de steak sandwiches over 
de borden en serveer met de mesclun.



Fettuccine is een pasta die veel lijkt op tagliatelle. Deze platte pastalinten hebben een wat 
grove structuur waardoor de saus goed wordt opgenomen. Om extra snel klaar te zijn en 
te besparen op afwas, kook je de broccoli gewoon mee met de pasta. Met de uitgesproken 
smaken van geitenkaas, zongedroogde tomaten en walnoten haal je alvast de zomer in huis.

De oude Grieken noemden deze noten 
'karyon', wat hoofd betekent. De reden 

is dat de nootjes wel heel erg op een 
hersenpan lijken! 

WALNOTEN

Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- v
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Quick & Easy rTotaal: 20 min.4

Gedroogde oregano

FettuccineWalnoten

SjalotBroccoli f

Zongedroogde tomaten 
f

Knoflookteen

Geraspte belegen 
geitenkaas f

Kookroom 

Romige fettuccine met broccoli  
Met geitenkaas, walnoten en zongedroogde tomaatjes



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 20 | 2018

3 SAUS MAKEN 
• Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan met deksel en 

fruit de sjalot, knoflook en oregano 2 – 3 minuten op 
middelmatig vuur.

• Voeg de bouillon en de kookroom toe en breng aan 
de kook. 

• Voeg de fettuccine, broccoli en de helft van de     
geitenkaas tt toe en verhit nog 1 minuut.

• Meng de zongedroogde tomaten erdoor en breng op 
smaak met zout en peper.

4 SERVEREN
• Verdeel de pasta over de borden.
• Bestrooi met de overige geitenkaas en de walnoten.

tTIP: In dit gerecht bakken we de walnoten niet. Vind je een 
geroosterde smaak lekker? Verhit dan een koekenpan op hoog 
vuur en rooster de walnoten tot ze beginnen te kleuren.

1 VOORBEREIDEN
• Bereid de bouillon. 
• Kook ruim water in een pan met deksel voor de fettuccine 

en de broccoli. 
• Snijd de bloem van de broccoli in roosjes en de steel 

in blokjes. 
• Snipper de sjalot en pers de knoflook of snijd fijn. 

2 FETTUCCINE KOKEN
• Snijd de zongedroogde tomaten klein.  
• Hak de walnoten grof t.
• Kook de fettuccine, afgedekt, 10 – 12 minuten in de pan 

met deksel. 
• Voeg na 5 – 7 minuten de broccoli toe. Giet daarna af en laat 

zonder deksel uitstomen. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Zongedroogde tomaten (g) f 35 60 90 120 155 180
Walnoten (g) 8) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60
Fettuccine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Gedroogde oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Kookroom (el) 7) 2 4 6 8 10 12
Geraspte belegen geitenkaas (g) 3) 7) 25 50 75 100 125 150
Groentebouillon* (ml) 75 150 225 300 375 450
Olijfolie* (el)  1/2 1 1 2 2 3
Peper & zout* naar smaak

Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3368 / 805 482 / 115
Vetten (g) 38 5
 Waarvan verzadigd (g) 13,4 1,9
Koolhydraten (g) 81 12
 Waarvan suikers (g) 14,0 2,0
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 28 4
Zout (g) 2,7 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's 20) Soja 22) (Andere) noten 
25) Sesam

bTIP: Eet je dit gerecht met kinderen en houden ze niet van 
geitenkaas? Meng deze dan niet door de saus maar zet alle 
geitenkaas apart op tafel ter garnering. 

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



Aan smaak geen gebrek met deze kipshoarma: onze slager heeft het vast voor je op smaak 
gebracht met onder andere piment, cayenne, gemalen koriander, paprikpapoeder en kaneel. 
Samen met de makkelijke couscoussalade zet jij daardoor vliegensvlug een lekkere maaltijd 
op tafel.

Komkommers bestaan voor maar liefst 96% 
uit water. 

KOMKOMMER

Supersimpel Lactosevrij

Eet binnen 3 dagen

- d
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Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Komkommer f

Tomaat fPitabroodjes

Mayonaise fKnoflookteen

KipshoarmafVolkoren couscous

Slamix fVersie bladpeterselie f

verse munt f

Kipshoarma met couscoussalade 
Met pitabroodjes en knoflooksaus



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). 
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3 SNIJDEN
• Snijd ondertussen de tomaat en de komkommer in blokjes. 
• Hak de muntblaadjes en bladpeterselie grof. 
• Meng de tomaat, komkommer, munt en bladpeterselie 

door de couscous en breng op smaak met peper en zout. 
 

tTIP: Je kunt de couscous afdekken met een bord of met 
plasticfolie. Zorg wel dat je de folie strak over de kom trekt 
zodat er geen lucht bij kan.

4 SERVEREN 
• Verdeel de pita's over de borden.
• Laat iedereen zelf de pita's vullen met de kipshoarma, de 

slamix en de knoflooksaus.
• Serveer met de couscoussalade.

1 VOORBEREIDEN
• Verwarm de oven voor op 200 graden of gebruik een 

broodrooster om de pita's te verwarmen.
• Bereid de bouillon.
• Pers de knoflook of snijd fijn en meng door de 

mayonaise L.
• Doe de couscous in een kom, giet de bouillon erover, dek af 

en laat 10 minuten wellen t. 

2 KIPSHOARMA BAKKEN
• Verhit ondertussen de zonnebloemolie in een koekenpan op 

middelmatig vuur. 
• Bak de kipshoarma in 6 – 8 minuten gaar. 
• Bak ondertussen de pita's 3 – 4 minuten in de oven of 

verwarm ze in een broodrooster.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Mayonaise (g) 3) 10) 19) 22) f 25    50 75    100 125    150
Volkoren couscous (g) 1) 40 80 120 160 200 240
Kipshoarma (g) f 100 200 300 400 500 600
Pita's (st) 1) 2    4 6    8 10    12
Tomaat (st) f 1    1 2    2 3    3
Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse munt (blaadjes) 23) f 5 10 15 20 25 30
Verse bladpeterselie (takjes) 23) f 3 6 9 12 15 18
Slamix (g) 23) f 50    100 150    200 250    300
Groentebouillon* (ml) 100    200    300    400    500    600    
Zonnebloemolie* (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) 3770 / 901 619 / 148
Vetten (g) 38 6
 Waarvan verzadigd (g) 6,1 1,0
Koolhydraten (g) 101 17
 Waarvan suikers (g) 7,4 1,2
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 36 6
Zout (g) 2,7 0,4

ALLERGENEN

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

LTIP: Dit gerecht is calorierijk. Daarom adviseren we minder 
mayonaise te gebruiken dan je krijgt. Wil je toch meer saus en 
let jij niet op je calorie-inname? Gebruik dan alle mayonaise. 

BENODIGDHEDEN: Kom en koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de  kipshoarma met couscoussalade



40-45 min

Eet binnen 5 dagen
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+ Veel handelingen

De witte asperge is een echte seizoensgroente. Het seizoen begint in april en duurt maar een paar 
maanden. Op onze blog kun je alles lezen over ons bezoek aan de aspergeteler. Je maakt vandaag 
een gribische-saus voor bij het 'witte goud', een klassieke Franse saus met gekookt ei als basis.

WITTE ASPERGES MET GRIBICHE-SAUS 
MET ROSEVAL AARDAPPELEN EN EEN GEKOOKT EI

Deze asperges komen uit Limburg en zijn 
wit omdat ze onder de grond groeien. 

Groene asperges groeien boven de grond 
en zijn met zonlicht in aanraking geweest. 

 SPECIAAL INGREDIËNT 

HELLO ASPERGE

Mayonaise f

LimoenVerse krulpeterselie f

Witte asperges fRoseval aardappelen

Kappertjes en augurken
 f

Vrije-uitloopei f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
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AARDAPPELEN EN ZACHT EI 
KOKEN

 Breng 2 pannen met ruim water aan de 
kook, 1 voor de asperges tten 1 voor 
de aardappelen. Kook de aardappelen 
in 12 – 15 minuten, afgedekt, gaar. Was 
ondertussen 1 ei per persoon en kook 
de laatste 5 – 6 minuten mee met de 
aardappelenttt. Giet daarna af, haal het 
ei uit de pan, spoel af onder koud water en 
pel het ei. Schep de aardappelen om met de 
roomboter en de overige krulpeterselie. Breng 
op smaak met peper en zout. 

ASPERGES KOKEN
  Zorg ondertussen dat de witte asperges 
rechtop in de andere pan staan en kook ze in  
7 – 10 minuten gaar. Giet daarna af, laat 
uitstomen zonder deksel en breng op smaak 
met peper en zout.  

 
ttTIP: Gebruik een aspergepan als je die 
hebt. Deze is lang en smal zodat de asperges 
rechtop blijven staan waardoor ze perfect gaar 
worden. Heb je deze niet? Gebruik dan een 
gewone smallere pan of leg ze toch plat. 

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen over de borden. 
Leg de witte asperges naast elkaar, leg het 
zachtgekookte ei erop en snijd open zodat de 
dooier op de witte asperges uit kan lopen. 
Serveer met de gribiche-saus. 

tttTIP: Voeg de eieren voorzichtig toe
aan de pan zodat ze niet breken. Je kunt voor 
de zekerheid ook een aparte pan gebruiken

KOKEN EN SCHILLEN
Breng een pan met ruim water aan de kook 

en kook 1 ei per persoon in 8 – 10 minuten 
hard. Was ondertussen de aardappelen 
en halveer ze in de lengte. Snijd de harde 
uiteinden van de witte asperges (ongeveer 
1 – 2 cm) en schil de asperges zorgvuldig met 
een dunschiller. De topjes schil je niet t.

SNIJDEN
Snijd de kappertjes en augurken fijn. 

Hak de krulpeterselie fijn en pers de limoen 
uit. Koel vervolgens het hardgekookte ei onder 
koud water, pel en snijd fijn. 
 
tTIP: Om draderige asperges te voorkomen, 
schil je ze met een dunschiller. Schil vanaf 
ongeveer 1 cm van het topje naar beneden. 
Let op dat je geen druk zet, want dan zal de 
asperge breken.

 GRIBICHE-SAUS MAKEN
 Meng in een kom de kappertjes en 
augurken, de helft van de krulpeterselie en 
1/2 tl limoensap per persoon met het gesneden 
ei, de mosterd en de mayonaise. Breng op 
smaak met peper en zout.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Roseval aardappelen 
(g)

300 600 900 1200 1500 1800

Witte asperges (g)f 350 750 1000 1250 1500 1750
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4 6    8 10    12
Kappertjes en augurken 
(g) f

25 50 75 100 125 150

Verse krulpeterselie 
(takjes) 23) f

5    10 15    20 25    30

Limoen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Mayonaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

25    50 75    100 125    150

Mosterd* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
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) 3042 / 727 452 / 108
Vetten (g) 40 6
 Waarvan verzadigd (g) 13,2 2,0
Koolhydraten (g) 65 10
 Waarvan suikers (g) 6,0 0,9
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 22 3
Zout (g) 2,1 0,3

ALLERGENEN

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

 

BENODIGDHEDEN
3x pan met deksel, dunschiller en kom. 
Laten we beginnen met het koken van de witte asperges met gribiche-saus.



Slagroom f Kokosrasp Sinaasappel Bladerdeegbakje f

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 15 min.3

- Supersimpel Is het een dessert of een gebakje? Wanneer je 
dit taartje ook eet, genieten wordt het sowieso! 
Heerlijk romig en bovendien zo klaar dankzij het 
voorgebakken bladerdeegbakje.

BLADERDEEGTAARTJE MET 
SINAASAPPEL 
Met slagroom en kokosrasp



LEKKER 
TOETJE

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

WEEK 20 | 2018

  #HelloFresh 
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BLADERDEEGTAARTJE MET SINAASAPPEL

BENODIGDHEDEN: 
Hoge kom en staafmixer.

1 Snijd de bovenkant en de onderkant van de sinaasappel. 
Zet de sinaasappel rechtop en snijd met een scherp mes 

van boven naar beneden de schil eraf. Snijd de sinaasappel 
vervolgens in plakken.

2Klop met een staafmixer in een ruime kom de slagroom 
op met de suiker. Zorg dat de slagroom lekker lobbig, 

maar niet te slap is.

3 Schep de slagroom in de bladerdeegbakjes. 
Leg de sinaasappelplakken erop en garneer met 

de kokosrasp.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Sinaasappel (st) 1 2
Slagroom (ml) 7) 15) 20) f 200 400
Bladerdeegbakje (st) 1) 7) 13) f 2 4
Kokosrasp (g) 19) 22) 25) 10 20
Kristal- of poedersuiker* (el)  3 6
*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 3004 / 718 1268 / 303
Vetten (g) 51 22
 Waarvan verzadigd (g) 34,1 14,4
Koolhydraten (g) 56 24
 Waarvan suikers (g) 32,6 13,8
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 7 3
Zout (g) 0,4 0,2

 
ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 13) Lupine
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 25) Sesam 



ONTBIJT 1- 

1
2
3

GOEDEMORGEN!
-ONTBIJTBOX-

-EXTRA-

De vermelde voedingswaarden zijn berekend per persoon 
per portie. Maak de ingrediënten waarbij dit nodig is schoon, 
voordat je ze verwerkt in het gerecht. Wil je voor volgende week 
pauzeren of je box wijzigen? Geef dit uiterlijk de woensdag voor 
de volgende levering aan ons door via je account. Heb je vragen 
over de producten of onze service? Neem dan contact op met 
onze klantenservice.

1x

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

  #HelloFresh 
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BROODJE ROEREI EN AVOCADO 
Met zuurdesembrood

• Perssinaasappelen

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Zuurdesembrood (st)
 1) 6) 11) 17) 21) 22) 27)

2 4

Avocado (st) ½ 1

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Roomboter* (el) 1 2

Peper & zout* Naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2577 / 616 895 / 214
Vetten (g) 28 10
 Waarvan verzadigd (g) 8,7 3,0
Koolhydraten (g) 63 22
 Waarvan suikers (g) 1,8 0,6
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 25 9
Zout (g) 1,6 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 11) Sesam

Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 21) Melk/lactose 22) Noten 
27) Lupine 1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Bak het zuurdesembrood 8 minuten in 

de oven. 

2 Snijd ondertussen de avocado doormidden, verwijder de pit en snijd het 
vruchtvlees in plakken.

3Kluts de eieren met een vork of garde in een kom en breng op smaak met peper 
en zout. Smelt de helft van de roomboter in een koekenpan, giet het eimengsel 

erin en bak al roerend een roerei.

4 Snijd het brood open, bestrijk met de overige roomboter en verdeel de avocado 
en het ei erover. Bestrooi met extra peper en zout naar smaak.

 BROODJE ROEREI EN 
AVOCADO  
Met zuurdesembrood 
 
 
VOLLE KWARK MET 
PASSIEVRUCHT   
Met appel en rozijnen-
pittenmix  
 
BESCHUIT MET 
PINDAKAAS  
Met banaan en kokos  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

BESCHUITJE PINDAKAAS-BANAAN 
Met kokosrasp

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Jonagold appel (st) 1 2

Volle kwark (g) 7) 15) 20) f 500 1000

Passievrucht (st) 1 2

Rozijnen-pittenmix (g) 19) 22) 25) 30 60

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1736 / 415 514 / 123 
Vetten (g) 24 7
 Waarvan verzadigd (g) 13,9 4,1
Koolhydraten (g) 25 7
 Waarvan suikers (g) 22,3 6,6
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 20 6
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

7) Melk/lactose  

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

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Meergranenbeschuit (st) 
1) 3) 6) 7) 11) 13)

4 8

Pindakaas (kuipje) 5) 22) 2 4

Banaan (st) 2 4

Kokosrasp (g) 19) 22) 25) 10 20

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1795 / 429 920 / 220
Vetten (g) 20 10
 Waarvan verzadigd (g) 5,0 2,6
Koolhydraten (g) 48 25
 Waarvan suikers (g) 26,0 13,3
Vezels (g) 5 3
Eiwit (g) 12 6
Zout (g) 0,3 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda's 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam 
13) Lupine

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

1 Snijd de appel in blokjes. 
Verdeel de kwark en appel over 

de ontbijtkommen. 2

2 Lepel het vruchtvlees uit de 
passievrucht over de kwark en garneer 

met de rozijnen-pittenmix.

VOLLE KWARK MET PASSIEVRUCHT   
Met appel en rozijnen-pittenmix

1Besmeer de meergranenbeschuiten 
met de pindakaas.

2 Snijd de banaan in plakken en verdeel 
over de beschuiten.

3 Garneer de meergranenbeschuiten 
met de kokosrasp.



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 21 - 19 t/m 23 mei

Schelvisfilet met bieslooksaus Risotto met venkel en gekruide varkensworst Farfalle met spinazie-preisaus Parelcouscoussalade met gerookte makreel

 Rundergehaktballetjes in pittige tomatensaus

Citroen-tijmkipfilet uit de oven

Rijkgevuld roerei met salade

 Drie-tomatensoep met kaascroutons

Bataatpuree met gegratineerde aubergine Rijst met kastanjechampignons in zoete sojasaus

 Pita's met kruidige kip en salade PREMIUM : Gebakken zalmfilet met venkel



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

Rijstpudding met bramen en kardemom

Meergranenbeschuit met ricotta

Supersnelle chocolademousse met aarbeien

Pannenkoeken met appel en rozijnen Volle kwark met oranje fruit

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Met wie wil jij weer eens tafelen?

Met je oma, je kleine broertje of je favoriete tante?  
Deel het met ons op Facebook en maak kans op een 

gratis HelloFresh Box om jouw familielid mee te 
verrassen! Kijk op 20 mei op onze Facebook-pagina 

voor meer informatie.


