
Volle yoghurt f

Nicola aardappelenBospeen f

Verse bieslook fSchelvisfilet zonder 
vel f

Schelvis is een witvis die behoort tot de familie van de kabeljauwachtigen. De smaak is mild en 
zacht en past goed bij de klassieke combinatie van bieslook en volle zuivel. Tip: De oventijd van 
de aardappelen en bospeen kan langer zijn als je een combimagnetron of een elektrische oven 
gebruikt. Prik even met een vork om te testen of de groente gaar is, als dit gemakkelijk gaat is 
het klaar.

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Glutenvrij

* L

§ g

SCHELVISFILET MET BIESLOOKSAUS 
Met gebakken aardappeltjes en bospeen

FamilybTotaal: 35-40 min.8

EENMAAL ANDERMAAL 
Elke dag je  

lievelingsmaal eten  
of nooit meer?



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).  

WEEK 21 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bospeen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Nicola aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

5 10 15 20 25 30

Volle yoghurt 
(el) 7) 19) 22) f

2 4 6 8 10 12

Schelvisfilet zonder vel 
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Olijfolie* (el) 11/2 21/2 3    31/2 4    41/2
Mosterd* (tl)  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) 2377 / 568 378 / 90 
Vet totaal (g) 25 4
 Waarvan verzadigd (g) 7,7 1,2
Koolhydraten (g) 55 9
 Waarvan suikers (g) 11,9 1,9
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 26 4
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

4) Vis 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier, kleine kom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de schelvisfilet met bieslooksaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven op 220 graden. Breng 

ruim water aan de kook in een pan met deksel 
voor de aardappelen en bospeen. Weeg 200 g 
bospeen per persoon af. Snijd de bospeen in 
de lengte in kwarten. Schil de aardappelen of 
was ze grondig en snijd in lange, smalle parten.

KOKEN
Kook de bospeen en aardappelen samen 

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

 IN DE OVEN
 Verdeel de bospeen en aardappelen over 
een bakplaat met bakpapier, dep ze droog met 
keukenpapier en besprenkel met de olijfolie. 
Bak 15 – 25  minuten in de oven. Breng op 
smaak met peper en zout.

BIESLOOKSAUS MAKEN
 Snijd of knip ondertussen de verse 
bieslook fijn. Meng in een kleine kom de volle 
yoghurt, de mosterd en de bieslook. Breng op 
smaak met peper en zout.

VIS BAKKEN
 Dep tegen het einde van de oventijd 
de schelvisfilet droog met keukenpapier. 
Smelt de roomboter in een koekenpan en 
bak de schelvisfilet 2 – 3 minuten per kant 
op middelhoog vuur. Haal de vis uit de 
koekenpan en roer de bieslooksaus door het 
bakvet in de pan.

SERVEREN
 Verdeel de bospeen en aardappelen over 
de borden, leg de schelvisfilet erop en serveer 
met de bieslooksaus.



Risottorijst

VenkelzaadCitroen 

Rode peper fUi

Citroen-tijm 
varkensworst f

Venkel f

Geraspte grana  
padano f

Mascarpone f

Risotto bereid je met liefde en aandacht. Door constant te blijven roeren worden de rijstkorrels 
stuk voor stuk perfect gaar en komt het zetmeel vrij, wat ervoor zorgt dat de rijstkorrels romig 
en zacht worden. Je bakt het vlees uit de worst met venkel. De anijsachtige smaak van deze 
groente past perfect bij varkensvlees. 

Veel handelingen

Eet binnen 5 dagen

+

%

Risotto met venkel en gekruide varkensworst 
Met mascarpone en grana padano

GlutenvrijgTotaal: 40-45 min.9

ASPERGES, AARDBEIEN 
OF POMPOEN 

Wat is jouw favoriete 
seizoen?



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).  

WEEK 21 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f ¼ ¼ ½ ½ 1 1
Venkel (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Citroen-tijm 
varkensworst (100 g) 
22) f

1 2 3 4 5 6

Citroen (st)  1/4 ½ ¾ 1    11/4 11/2
Venkelzaad (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Risottorijst (g) 75 150 225 300 375 450
Mascarpone (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

10 20 30 40 50 60

Groentebouillonblokje* 
(st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Roomboter* (el) 1 1 2 2 3 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) 3151 / 753 427 / 102
Vet totaal (g) 29 4
 Waarvan verzadigd (g) 20,7 2,8
Koolhydraten (g) 66 9
 Waarvan suikers (g) 5,4 0,7
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 29 4
Zout (g) 4,3 0,6

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 22) Noten

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel en kom.
Laten we beginnen met het koken van de risotto met mascarpone en gekruide varkensworst.

GROENTEN SNIJDEN
Snipper de ui. Verwijder de zaadlijsten van 

de rode peper en snijd de rode peper fijn. 
Snijd de venkel in kwarten, verwijder de harde 
kern en snijd de venkel in zeer dunne reepjes. 
Houd het venkelloof apart.

WORST ONTVELLEN 
Breng 350 ml water per persoon aan 

de kook in een steelpan en verkruimel er 
1/2 bouillonblokje per persoon boven. Snijd het 
vel van de varkensworst open en knijp het 
vlees uit het vel. Pers het sap uit de citroen.

VLEES EN GROENTEN BAKKEN
 Verhit de roomboter in een wok of 
hapjespan met deksel op middelhoog vuur 
en voeg de ui, rode peper, het grootste 
deel van de venkel, het venkelzaad en het 
worstvlees toe. Bak het vlees los op hoog vuur 
en bak daarna, afgedekt, 10 – 15 minuten op 
middellaag vuur.

VENKELSALADE MAKEN
 Meng ondertussen in een kom de overige 
venkel met citroensap en extra vierge olijfolie, 
peper en zout naar smaak. Voeg de risottorijst 
toe aan de wok of hapjespan en bak 2 minuten 
op laag vuur t. Voeg ⅓ van de bouillon toe 
en laat de rijstkorrels de bouillon langzaam 
opnemen. Roer regelmatig door.

RISOTTO KOKEN
 Voeg zodra de bouillon door de 
rijstkorrels is opgenomen weer ⅓ van de 
bouillon toe en herhaal dit met de rest van 
de bouillon. Kook de risotto op laag vuur 
in ongeveer 15 – 20 minuten gaartt, roer 
regelmatig door. Voeg eventueel extra water of 
bouillon toe om de korrel verder te garen. 

tTIP: Een klassieke risotto wordt met wijn 
gemaakt. Heb je nog witte wijn in huis? Blus in 
stap 4 de risottorijst af met een scheut wijn.

SERVEREN
 Voeg de mascarpone en het grootste 
deel van de grana padano toe aan de risotto 
en breng op smaak met peper en zout. 
Verdeel over diepe borden en bestrooi met 
de rest van de grana padano. Serveer met de 
venkelsalade en garneer met het venkelloof.

ttTIP: De risotto is gaar zodra de korrel 
van buiten zacht is en nog een lichte bite heeft 
van binnen. 



TRAKTATIE
Af en toe mag je jezelf 
trakteren. Wat is jouw 

favoriete snack?

Spinazie f

Parmigiano reggiano fFarfalle

KnoflookteenSjalot

Rode peper fPrei f

Groene pesto f

Prei in de pasta, je verwacht het misschien niet, maar dit verre broertje van de ui past door zijn 
zachtere smaak juist erg goed in dit gerecht. Je brengt de saus op smaak met groene pesto en 
Parmezaanse kaas. De rode peper geeft het gerecht nog wat extra pit. De pittigheid zit vooral in 
de zaadjes, die verwijder je zodat het niet overheerst.

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Farfalle met spinazie-preisaus 
Met groene pesto en rode peper

VeggievTotaal: 25-30 min.6

TRAKTATIE 
Af en toe mag je jezelf 
trakteren. Wat is jouw 

favoriete snack?



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).  

WEEK 21 | 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    
Prei (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Farfalle (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Parmigiano reggiano, 
blok (g) 7)  f

25    50    75    100    125    150    

Spinazie (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Groene pesto (g) 7) 8) f 40    80    120    160    200    240    
Olijfolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3188 / 762 533 / 127 
Vet totaal (g) 37 6
 Waarvan verzadigd (g) 8,8 1,5
Koolhydraten (g) 76 13
 Waarvan suikers (g) 9,2 1,5
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 26 4
Zout (g) 1,4 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 23) Selderij

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

SNIJDEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de farfalle. Snipper de sjalot en pers of 
snijd de knoflook fijn. Snijd de prei in dunne 
ringen. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn.

FARFALLE KOKEN
Kook de farfalle, afgedekt, 

11 – 13 minuten in de pan met deksel en giet 
daarna af. Laat zonder deksel uitstomen.

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

GROENTEN BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 
op middelhoog vuur en bak de sjalot, 
knoflook, rode peper 2 – 3 minuten, voeg 
de prei toe en bak nog 5 minuten. Voeg de 
spinazie toe en roerbak totdat de spinazie 
geslonken is. Breng op smaak met peper 
en zout.

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

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



Veldsla fHazelnoten

ParelcouscousGele biet

Gerookte makreel fHandsinaasappel 

Deze makreelsalade krijgt een frisse noot door de sinaasappel. De fruitige citrussmaak 
gaat goed samen met de volle smaak van de warmgerookte makreel en het aardse van de 
geroosterde gele biet en de hazelnoten.  Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

-

§

PARELCOUSCOUSSALADE MET GEROOKTE MAKREEL 
Met sinaasappel, geroosterde gele biet en hazelnoten

LactosevrijdTotaal: 30-35 min.7

EET-WEETJES 
Wilde bananen hebben 

pitten en wortels 
waren vroeger paars - 

heb jij nog leuke 
weetjes?



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).  

WEEK 21 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gele biet (st) 2 4 6 8 10 12
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Handsinaasappel (st) 1    2 3    4 5    6
Gerookte makreel (g) 
4) f

80 160 240 320 400 480

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

Veldsla (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Groentebouillon* (ml) 175 250 325 400 475 550
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Witte balsamicoazijn* 
(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) 3657 / 874 660 / 158 
Vet totaal (g) 50 9
 Waarvan verzadigd (g) 8,9 1,6
Koolhydraten (g) 73 13
 Waarvan suikers (g) 13,9 2,5
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 30 5
Zout (g) 2,5 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 8) Noten 
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscousalade met gerookte makreel.

BIET BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Bereid de bouillon in een pan met deksel voor 
de parelcouscous. Was de gele biet grondig 
en snijd in dunne halve plakken van maximaal 
1/2 cm. Verdeel de biet over een bakplaat met 
bakpapier en besprenkel met de olijfolie. Meng 
goed zodat alle biet bedekt is met olijfolie. 
Breng op smaak met peper en zout en bak 
16 – 20 minuten in de oven, of tot de biet  
begint te kleuren.

PARELCOUSCOUS KOKEN
Voeg de parelcouscous toe aan de 

bouillon en schenk er 50 ml water per persoon 
bij. Kook de parelcouscous, afgedekt, 
in 12 minuten op laag vuur droog. Roer 
tussendoor om zodat de couscous niet aan 
de bodem van de pan plakt. Roer daarna 
de korrels los met een vork en laat zonder 
deksel uitstomen. 

MAKREEL VERDELEN
 Schil de helft van de sinaasappel en snijd 
het vruchtvlees in stukjes. Pers de overige 
sinaasappel uit. Verdeel de gerookte makreel 
met behulp van 2 vorken in kleine stukjes. Hak 
de hazelnoten grof.

DRESSING MAKEN
 Meng in een saladekom 21/2 el van het 
sinaasappelsap per persoon met de extra 
vierge olijfolie, witte balsamicoazijn en peper 
en zout naar smaak.  

SALADE MENGEN
 Meng de sinaasappelstukjes, de veldsla, 
de parelcouscous, de geroosterde gele biet, 
de helft van de hazelnoten en de helft van 
de gerookte makreel door de dressing in 
de saladekom. 

SERVEREN
 Verdeel de salade over de borden en 
garneer met de overige gerookte makreel en 
de overige hazelnoten. 



Verse munt f

Rundergehaktballetjes 
f

Volkoren couscous

Rode peper fKnoflookteen

TomatenpassataTomaat f

Mini-romaine  f

Verse krulpeterselie f

Deze kruidige couscous maak je lekker fris door munt en krulpeterselie toe te voegen. De mini-
romaine krijgt een speciale behandeling: je bakt deze kort in het bakvet van de gehaktballetjes, 
samen met de couscous. Hierdoor krijgt de kruidencouscous extra veel smaak.Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen

* b

§

Rundergehaktballetjes in pittige tomatensaus 
Met kruidencouscous en mini-romaine

Quick & Easy rTotaal: 20-25 min.5

EI, EI, EI 
De ultieme discussie: 

wat is de beste manier 
om een ei te koken?



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).  

WEEK 21 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Tomatenpassata (ml) 100    200    300    400    500    600    
Volkoren couscous (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Rundergehaktballetjes 
(35 g) f

3    6    9    12    15    18    

Verse munt (blaadjes)
23) f

12    24    36    48    60    72    

Verse krulpeterselie 
(takjes) 23) f

5    10    15    20    25    30    

Mini-romaine (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Olijfolie* (el)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Roomboter* (el) 1    2 3    4 5    6
Extra vierge olijfolie* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3222 / 770 460 / 110
Vet totaal (g) 35 5
 Waarvan verzadigd (g) 16,3 2,3
Koolhydraten (g) 66 9
 Waarvan suikers (g) 10,6 1,5
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 45 6
Zout (g) 1,3 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN
Kom, koekenpan met deksel en steelpan.
Laten we beginnen met het koken van de rundergehaktballetjes in pittige tomatensaus.

COUSCOUS WELLEN
Kook 175 ml water per persoon voor de 

couscous. Laat de couscous met een snuf zout, 
10 minuten afgedekt wellen in een kom. 

SNIJDEN EN HAKKEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd 

fijn. Verwijder de zaadlijsen van de rode peper 
en snijd fijn. Snijd de tomaat in kleine blokjes. 
Hak de verse munt en krulpeterselie fijn. 
Snijd de mini-romaine in reepjes.

 GEHAKTBALLETJES BAKKEN
 Verhit de helft van de roomboter in een 
koekenpan met deksel op middelhoog vuur 
en bak de rundergehaktballetjes, afgedekt, 
in 6 – 8 minuten gaart. Voeg de balletjes 
daarna toe aan de tomatensaus uit stap 4, of 
bewaar even apart als de saus nog niet klaar is. 
De koekenpan met bakvet heb je nog nodig!

SAUS MAKEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
steelpan op hoog vuur en bak de knoflook 
en rode peper 2 minuten. Verlaag het vuur 
en blus af met de tomatenpassata, de 
tomatenblokjes en 2 el water per persoon. 
Laat 5 minuten zachtjes kokentt. Breng 
op smaak met peper en zout. Schep de 
gehaktballetjes door de tomatensaus. 

COUSCOUS OP SMAAK BRENGEN
 Schep de couscous, de mini-romaine 
en de kruiden in het bakvet van de 
gehaktballetjes in de koekenpan. Roer de 
overige roomboter erdoor en breng op smaak 
met peper en zout.

ttTIP: Kookt de tomatensaus te snel in of 
wil je meer saus? Voeg dan wat extra water toe.

SERVEREN
 Proef de couscous en breng op smaak 
met extra vierge olijfolie en eventueel peper 
en zout. Serveer de kruidencouscous met de 
gehaktballetjes in tomatensaus. 

tTIP: Wil je de gehaktballetjes nog sneller 
garen? Halveer ze dan voor het bakken en 
bak ze in de helft van de baktijd. Dit kan ook 
onafgedekt. Ze kunnen dan wel iets sneller 
droog worden doordat het vet er eerder 
uitloopt.



Vrije-uitloopei f

Mesclun fFeta f

Komkommer fNicola aardappelen

Lente-ui fTomaat f

Mayonaise f

Van frittata tot shakshuka - met eieren kun je ook met de avondmaaltijd alle kanten op. 
Vandaag maak je roerei met lekker veel verse ingrediënten. De tomaat maakt het zoet en fris, 
terwijl de feta zorgt voor pit.Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Glutenvrij

* V

% g

RIJKGEVULD ROEREI MET SALADE 
Met feta, gebakken aardappelen en mayonaise

FamilybTotaal: 35-40 min.8

CATEGORIE... 
Groente! Noem er om 
de beurt een. Wie als 
laatst overblijft hoeft 

niet af te wassen.



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Komkommer (st) f  1/2 1 11/2 2    21/2 3    
Tomaat (st) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Lente-ui (st) f 1    2 3    4 5    6
Feta (g) 7) f 40    75 100    125 150    175
Mesclun (g) 23) f 20    40 60    80 100    120
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4 6    8 10    12
Mayonaise (g) 
3) 10) 19) 22)f

25 50 75 100 125 150

Zonnebloemolie* (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Extra vierge olijfolie* (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Wittewijnazijn* (tl) ½ 1 1½  2 2½ 3
Roomboter* (el) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3506 / 838 480 / 115
Vet totaal (g) 54 7
 Waarvan verzadigd (g) 15,5 2,1
Koolhydraten (g) 55 8
 Waarvan suikers (g) 8,7 1,2
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 1,5 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel, saladekom, koekenpan en kom.
Laten we beginnen met het koken van de rijkgevuld roerei met salade.

AARDAPPELEN BAKKEN
Schil de aardappelen of was ze grondig 

en snijd in parten. Verhit de zonnebloemolie 
in een wok of hapjespan met deksel en bak 
de aardappelen 25 – 35 minuten, afgedekt, 
op middelhoog vuur. Haal na 20 minuten de 
deksel van de pan. Schep regelmatig om en 
breng op smaak met peper en zout. 

SNIJDEN
Snijd ondertussen de komkommer in 

halve plakken. Snijd de tomaat in blokjes en 
snijd de lente-ui in fijne ringen. Verkruimel 
de feta. 

 SALADE MAKEN
 Meng in een saladekom de extra vierge 
olijfolie en de wittewijnazijn tot een dressing. 
Beng op smaak met peper en zout. Voeg de 
komkommer, de mesclun, de helft van de 
feta en de helft van de tomaten toe. 

GROENTEN BAKKEN
 Verhit de roomboter in een koekenpan 
en bak de lente-ui en de overige tomaat 
3 – 4 minuten. 

ROEREI MAKEN
 Kluts ondertussen de eieren met een vork 
in een kom en breng op smaak met peper en 
zout. Giet het eimengsel in de koekenpan met 
tomaat, voeg de overige feta toe en laat het ei 
al roerend stollen. 

SERVEREN
 Verdeel het roerei over de borden en 
serveer met de gebakken aardappelen, de 
mayonaise en de salade. 



Rode paprikaf

Oude geitenkaas fAubergine f

Verse bieslook fBataat

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

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 3 dagen

* V

§

BATAATPUREE MET GEGRATINEERDE AUBERGINE  
Met oude geitenkaas en bieslook

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6

FAVORIET 
Welk gerecht is het 

meest geliefd bij jullie 
aan tafel?



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).  

WEEK 21 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (st) f 1 2 3 4 5 6
Oude geitenkaas, flakes 
(g) 7) f

50    100 150    200 250    300

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

8 16 24 32 40 48

Rode paprika (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Melk* naar smaak
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) 2389 / 571 373 / 89
Vet totaal (g) 28 4
 Waarvan verzadigd (g) 14,5 2,3
Koolhydraten (g) 57 9
 Waarvan suikers (g) 23,7 3,7
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 17 3
Zout (g) 1,2 0,2

ALLERGENEN

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

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

AUBERGINE SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

breng een pan met ruim water aan de kook 
voor de bataat. Snijd de aubergine in de 
lengte in plakken van 1/2 cm dik en verdeel 
over een bakplaat met bakpapier. Meng de 
aubergineplakken met de olijfolie , peper 
en zout.

AUBERGINE BAKKEN
Bestrooi de aubergines met de helft van 

de geitenkaas en bak 15 – 20 minuten in de 
oven, of totdat ze zacht zijn t.

 

tTIP: Door de plakken aubergine ruim te 
bestrooien met zout, worden ze sneller zacht 
in de oven. Droogt de aubergine te snel uit? 
Voeg dan wat extra olijfolie toe.

 BATAAT KOKEN
 Weeg ondertussen de bataat af. Schil 
de bataat en snijd in grove stukken. Kook de 
bataat 10 minuten, afgedekt, in de pan met 
ruim water. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.  
 
tTIP: Oude kaas smelt anders dan jongere 
kazen. Mocht je de textuur van gesmolten 
oude (geiten)kaas niet lekker vinden, gebruik 
dan alle geitenkaas pas in stap 6. 

SNIJDEN
 Snijd of knip ondertussen de bieslook 
fijn. Snijd de paprika in kleine blokjes.

PUREE MAKEN
 Stamp met een aardappelstamper de 
bataat tot een grove puree. Meng de helft 
van de bieslook, de paprikablokjes en de 
roomboter erdoor. Breng op smaak met peper 
en zout. Voeg eventueel extra melk toe om het 
geheel wat smeuïger te maken.

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



Verse bladpeterselie f

Kastanjechampignons 
f

Sjalot

Broccoli fBasmatirijst

KnoflookteenVerse gember

Gebrande cashewnoten

SojasausVrije-uitloopei f

Sesamzaad

Door de kastanjechampignons heel te laten komt de smaak nog beter tot zijn recht. Met 
Aziatische smaakmakers als gember en sojasaus maak je in een handomdraai een zoete saus 
voor bij de champignons.Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

RIJST MET KASTANJECHAMPIGNONS IN ZOETE SOJASAUS 
Met cashewnoten, geroosterde broccoli en spiegelei

LactosevrijdTotaal: 35-40 min.8

TRAKTATIE
Af en toe mag je jezelf 
trakteren. Wat is jouw 

favoriete snack?

IJSKOUD DILEMMA 
Elke dag beginnen met 
een ijsje of nooit meer 

ijs eten?



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).  

WEEK 21 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Basmatirijst (g) 85 170 250 335 420 500
Broccoli (g) f 200    400 600    800 1000    1200
Verse gember (cm) 1    2 3    4 5    6
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Kastanjechampignons 
(g) f

125    250 375    500 625    750

Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Sesamzaad (g) 
11) 19) 22) 10    20 30    40 50    60

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4 6 8 10 12
Sojasaus (ml) 1) 6) 20 40 60 80 100 120
Gebrande cashewnoten 
(g) 5) 8) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Olijfolie* (el) 1    2 3    4 5    6
Zonnebloemolie* (el) 1    2    3    4 5    6
Honing* (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) 3904 / 933 643 / 154
Vet totaal (g) 49 8
 Waarvan verzadigd (g) 9,1 1,5
Koolhydraten (g) 89 15
 Waarvan suikers (g) 15,7 2,6
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 3,4 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda's 6) Soja 8) Noten 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 
25) Sesam 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier, rasp, wok of hapjespan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de rijst met kastanjechampignons in zoete sojasaus.

RIJST KOKEN
Verwarm de oven op 200 graden. Kook 

250 ml water per persoon in een pan met 
deksel voor de basmatirijst. Kook de rijst, 
afgedekt, in 10 – 12 minuten beetgaar. 
Giet indien nodig af en laat zonder 
deksel uitstomen.

BROCCOLI ROOSTEREN
Snijd ondertussen de bloem van de 

broccoli in kleine roosjes en de steel in kleine 
blokjes. Meng de broccoli op een bakplaat met 
bakpapier met de helft van de olijfolie, peper 
en zout en rooster 15 – 25 minuten in de oven, 
of tot de broccoli beetgaar is. 

 SNIJDEN
 Rasp ondertussen de gember fijn t. 
Pers de knoflook of snijd fijn en snipper 
de sjalot. Veeg de kastanjechampignons 
schoon met keukenpapier tt. Hak de verse 
bladpeterselie grof. 

tTIP: Je hoeft de gember niet te schillen 
voordat je hem raspt.

BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in een 
wok of hapjespan op middelmatig vuur. 
Bak de gember, de knoflook en de sjalot 
2 – 3 minuten. Voeg de kastanjechampignons 
toe en roerbak 5 – 6 minuten. Verhit 
ondertussen een koekenpan op middelhoog 
vuur en rooster de sesamzaadjes goudbruin. 
Haal uit de pan, voeg de overige olijfolie toe en 
bak 2 spiegeleieren per persoon.

CHAMPIGNONS AFMAKEN
 Voeg de sojasaus, de honing, de 
gebrande cashewnoten en 2 el water per 
persoon toe aan de champignons en draai 
het vuur middellaag. Bak nog 3 – 5 minuten en 
schep regelmatig om zodat de champignons 
goed omhuld worden door de kleverige saus.

SERVEREN
 Serveer de kastanjechampignons 
met de basmatirijst, de spiegeleieren en 
de geroosterde broccoli. Bestrooi met het 
sesamzaad en de bladpeterselie. 

ttTIP: Je laat de champignons in dit 
gerecht heel. Heb je erg grote champignons 
ontvangen? Dan kun je ze eventueel halveren.



Gesneden snijbonen f

KnoflookteenVerse tijm f

Kipfilet fKrieltjes

Gedroogde rozemarijnCitroen

De krieltjes kun je ook in de oven bereiden in plaats van in de koekenpan, in de tip in het recept 
lees je hoe je dit moet doen. De kipfilet bak je aan in de pan en gaar je verder in de oven, zodat 
hij mooi sappig blijft. Citroen is een sterke smaakmaker, gebruik dus iets minder als je er niet zo 
heel erg van houdt.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g
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Citroen-tijmkipfilet uit de oven 
Met gebakken krieltjes en snijbonen

Calorie-focusLTotaal: 35-40 min.8

ONTBIJT, LUNCH  
OF DINER  

Wat is jouw favoriete 
maaltijd?



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).  

WEEK 21 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 250    500    750    1000 1250 1500
Kipfilet (120 g) f 1    2    3    4    5    6    
Citroen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gedroogde rozemarijn 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Verse tijm (takjes) 23) f 5    10    15    20    25    30    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Gesneden snijbonen (g) 
23) f

175    350    525    700    875    1050    

Olijfolie* (el)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Roomboter* (el) 11/4 21/2 33/4 5    61/4 71/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2749 / 657 451 / 108
Vet totaal (g) 32 5
 Waarvan verzadigd (g) 13,2 2,2
Koolhydraten (g) 53 9
 Waarvan suikers (g) 3,8 0,6
Vezels (g) 13 2
Eiwit (g) 32 5
Zout (g) 0,3 0,0

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 200 g krieltjes per persoon en bak de 
kipfilet in 1/2 el roomboter per persoon. Het 
gerecht bevat dan 585 kcal, 29 g vet, 44 g 
koolhydraten, 12 g vezels, 31 g eiwitten en  
0,3 g zout. 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, ovenschaal, koekenpan en koekenpan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de citroen-tijmkipfilet uit de oven.

KRIELTJES VOORKOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng een pan met ruim water aan de 
kook voor de krieltjes. Was de krieltjes en 
snijd doormidden t. Kook de krieltjes in 
10 minuten beetgaar in de pan met deksel.  
 
tTIP: Heb je een goede oven? Je kunt de  
krieltjes ook alleen in de oven garen. Halveer 
ze, meng met de rozemarijn, olijfolie, peper en 
zout en bak 30 – 40 minuten in de oven. 

KIPFILET BAKKEN
Wrijf ondertussen de kipfilet in met peper 

en zout. Verhit 3/4 el roomboter per persoon 
in een koekenpan en bak de kipfilet 3 - 
4 minuten per kant op middelhoog vuur bruin. 
Rasp ondertussen de schil van de citroen en 
snijd de citroen in plakken. Voeg in de laatste 
minuut 1/2 tl citroenrasp per persoon toe aan 
de kip.

 KRIELTJES BAKKEN
 Verhit 1 el olijfolie per persoon in een 
hapjespan met deksel op middelhoog vuur 
en bak de krieltjes met de gedroogde 
rozemarijn in 20 – 30 minuten, afgedekt, 
gaar en goudbruin.  Haal na 15 minuten het 
deksel van de pan. Breng op smaak met peper 
en zout. 

KIPFILET IN DE OVEN
 Verdeel ondertussen de plakjes citroen 
en de takjes tijm over de bodem van een 
ovenschaal. Haal de kipfilet uit de pan, leg op 
de citroen en schenk het bakvet erover. Zet de 
kipfilet in de oven en bak 7 – 14 minuten in de 
oven, of tot de kipfilet gaar is tt.
 

ttTIP: Snijd de kip voorzichtig in met 
een mes om te kijken of de kip van binnen 
helemaal gaar is.

SNIJBONEN BAKKEN
 Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn. 
Verhit de overige roomboter in een koekenpan 
met deksel en fruit de knoflook 1 – 2 minuten 
op middelhoog vuur. Voeg de snijbonen en 
2 el water per persoon toe en bak, afgedekt, 
6 minuten. Haal daarna de deksel van de pan 
en bak nog 4 minuten. Breng op smaak met 
peper en zout. 

SERVEREN
 Serveer de citroen-tijmkipfilet met de 
krieltjes en de snijbonen.



Je gebruikt maar liefst drie soorten tomaat in deze soep. Samen met het gerookte 
paprikapoeder en flink veel knoflook zorgt dit voor een diepe, complexe smaak. Geen 
maaltijdsoep is compleet zonder iets krokants - met de kaascroutons maak je het gerecht 
helemaal af.

Supersimpel Veggie

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

Geraspte belegen 
kaas f

Witte ciabattaRode cherrytomaten f

Tomaat fKnoflookteen

Gerookt  
paprikapoeder

Zongedroogde  
tomaten

Zure room f

DRIE-TOMATENSOEP MET KAASCROUTONS 
Met gerookt paprikapoeder en zure room

GEMBER, RAUWKOST 
OF GROENE THEE 
Wat eet of drink jij 
vooral omdat het 

gezond is?



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 CROUTONS BAKKEN 
• Snijd ondertussen de witte ciabatta in blokjes van 1 cm.                                                                           

Verhit de zonnebloemolie in een koekenpan en bak de 
ciabatta in 6 minuten rondom bruin op hoog vuur t.                                                                             

• Haal van het vuur,  bestrooi de croutons met de geraspte 
belegen kaas en schep goed om.  

tTIP: Zorg ervoor dat de koekenpan goed heet is voordat je 
de croutons toevoegt. Dan worden ze lekker knapperig.

4 SERVEREN 
• Voeg de honing, peper en zout toe en pureer de tomaten 

glad met een staafmixer tt.
• Verdeel de tomatensoep over de kommen.                                                      

Garneer de soep met de zure room.                                                    
• Bestrooi de soep met de croutons en flink wat zwarte peper.
 
ttTIP: Proef de soep goed en voeg naar smaak meer 
peper, zout of honing toe.

1 VOORBEREIDEN
• Kook 250 ml water per persoon.
• Snijd de knoflook grof.                                                                                                       

Snijd de tomaten in blokjes. De cherrytomaten mogen heel 
blijven.                                                                                

• Snijd de zongedroogde tomaten in grove stukken.

2 TOMATEN KOKEN
• Verhit de olijfolie in een soeppan met deksel en roerbak 

de knoflook, het gerookt paprikapoeder en alle soorten 
tomaat 2 minuten op hoog vuur.                                                                                                       

• Schenk het kokende water in de pan en verkruimel het 
bouillonblokje erboven. 

• Zet het vuur lager en kook de tomaten, afgedekt, 
10 – 12 minuten. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Knoflookteen (st) 2 4 6 8 10 12
Tomaat (st) f 2    4 6    8 10    12
Zongedroogde tomaten (g) 35 60 90 120 150 180
Gerookt paprikapoeder (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Rode cherrytomaten (g) f 125 250 375 500 625 750
Witte ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2 3    4 5    6

Geraspte belegen kaas (g) 7) f 25    50 75    100 125    150    
Zure room (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Groentebouillonblokje* (st) 1 2 3 4 5 6
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Honing* (el) 11/4 21/2  3/4 5 61/4 71/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3561 / 851 501 / 120 
Vetten (g) 55 8
 Waarvan verzadigd (g) 19,0 2,7
Koolhydraten (g) 67 9
 Waarvan suikers (g) 26,5 3,7
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 19 3
Zout (g) 8,0 1,1

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je zoutinname? Gebuik dan 1/2 bouillonblokje 
per persoon. Het gerecht bevat dan 5,3 g zout.

BENODIGDHEDEN: Soeppan met deksel, koekenpan en staafmixer. 
Laten we beginnen met het koken van de rokerige drie-tomatensoep.



Onze slager heeft de kip alvast voor je gekruid met ras el hanout, wat zoiets betekent als 'het 
beste van de winkel', een kruidenmengsel met sterke, warme smaken. Kikkererwten zijn erg 
voedzaam, ze zitten vol vezels en eiwitten. Gemakkelijk* 

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Komkommer f

Mini-romainesla fGekruide 
kippendijstukjes f

CayennepeperKikkererwten

Rode uiPitabrood

Yoghurt-tahinsaus f

Pita's met kruidige kip en salade 
Met geroosterde kikkererwten, komkommer en yoghurt-tahinsaus

KOEKJES - KOFFIE - 
EIEREN - MASCARPONE 

Welk dessert maak je 
met deze ingrediënten? 
Maak om de beurt een 

zelfde soort raadsel.

Eet binnen 3 dagen§



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 SALADE MENGEN 
• Meng in een saladekom de helft van de yoghurt-tahin saus 

met de witte balsamicoazijn, peper en zout. 
• Meng bijna alle mini-romaine, de geroosterde 

kikkererwten en de komkommer door de dressing.

4 SERVEREN 
• Serveer de pitabroodjes aan tafel en laat iedereen de 

broodjes naar smaak beleggen met de overige mini-
romaine, de kip en de yoghurt-tahinsaus.

• Serveer met de salade.

tTIP: Heb je een broodrooster? Verwarm de pitabroodjes 
dan in de broodrooster. De kikkererwten kun je ook in een 
koekenpan krokant bakken. Dan hoef je de oven niet meer aan 
te zetten!

1 KIKKERERWTEN ROOSTEREN
• Verwarm de oven voor op 200 graden. 
• Laat de kikkererwten goed uitlekken.
• Meng de kikkererwten op een bakplaat met bakpapier met 

de helft van de zonnebloemolie, de cayennepeper, peper 
en zout.

• Rooster 10 – 12 minuten in de oven. Leg na 8 minuten de 
pitabroodjes naast de kikkererwten op de bakplaat. 

2 KIP BAKKEN
• Snipper ondertussen de rode ui. 
• Verhit de overige zonnebloemolie in een koekenpan op 

middelhoog vuur en bak de gekruide kippendijstukjes met 
de rode ui in 6 – 8 minuten gaar. 

• Snijd ondertussen de mini-romainesla in repen en snijd de 
komkommer in kleine blokjes.  

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Kikkererwten (blik)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Cayennepeper (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Pitabrood (st) 1) 2 4 6 8 10 12
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gekruide kippendijstukjes (g) f 100 200 300 400 500 600
Mini-romainesla (kropje) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Komkommer (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Yoghurt-tahinsaus (g) 
7) 11) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Zonnebloemolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Witte 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) 3247 / 776 515 / 123
Vetten (g) 29 5
 Waarvan verzadigd (g) 6,7 1,1
Koolhydraten (g) 87 14
 Waarvan suikers (g) 10,4 1,7
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 36 6
Zout (g) 1,8 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN: Bakplaat met bakpapier, koekenpan en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de pita's met kruidige kip en salade.



40-45 min Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

g9

§

+ Veel handelingen

Trek alles uit de kast voor dit heerlijke gerecht - vrij letterlijk, want je hebt veel pannen nodig. Lees 
het recept dus op je gemak even door voor je begint met koken. Zeekraal is van zichzelf vrij zout, 
houd dit in gedachten voor je zout aan het gerecht toevoegt. De frisse ctroenmayonaise brengt het 
gerecht mooi in balans. 

GEBAKKEN ZALMFILET MET ZEEKRAALTOPPING 
MET GEBAKKEN VENKEL, KRIELTJES EN CITROENMAYONAISE

Mayonaisef

Verse dille fCitroen f

SjalotKrieltjes

Venkel fKnoflookteen

Zeekraal f

Zalmfilet met vel f

TRAKTATIE
Af en toe mag je jezelf 
trakteren. Wat is jouw 

favoriete snack?

DINEREN MET EEN STER 
Welke beroemdheid 
zou jij mee uit eten 
nemen en waarom?



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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ZALMFILET BAKKEN
 Dep de zalmfilet droog met keukenpapier 
en wrijf in met peper en zout. Verhit 1 el 
olijfolie per persoon in een koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de zalmfilet 
2 – 3 minuten op het vel. Zet het vuur lager, 
draai de vis om en bak nog 1 – 2 minuten.

ZEEKRAAL BAKKEN
  Verhit tegelijkertijd de overige olijfolie in 
een andere koekenpan en fruit de knoflook 
1 – 2 minuten. Voeg de zeekraal toe en 
roerbak nog 4 – 6 minuten.

SERVEREN
 Verdeel de krieltjes over de borden, 
schep de venkel ernaast en leg de zalmfilet 
op de venkel. Schep de gebakken zeekraal 
op de zalm en garneer het gerecht met dille. 
Serveer met de citroenmayonaise.

KRIELTJES BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Was de krieltjes en halveer ze. Verdeel de 
krieltjes over een bakplaat met bakpapier, 
breng op smaak met peper en zout en meng 
met 1 eetlepel olijfolie per persoon. Bak de 
krieltjes 25 – 35 minuten in de oven, schep 
halverwege om.

SNIJDEN, PERSEN, HAKKEN
Snipper ondertussen de sjalot en pers de 

knoflook of snijd fijn. Halveer de venkel, snijd 
in kwarten en verwijder de harde stengels en 
kern. Snipper de venkel t. Pers de citroen uit 
en hak de dille grof.

tTIP: In dit recept snipper je de venkel net 
zoals je dat bij een ui doet. Hierdoor wordt hij 
sneller gaar en zal hij een zachtere, minder 
anijsachtige, smaak krijgen.

 VENKEL BAKKEN
 Verhit de roomboter in een hapjespan 
op middelhoog vuur en fruit de sjalot 
2 – 3 minuten. Voeg de gesnipperde venkel 
toe en bak deze in 10 – 12 minuten zacht. 
Blus vervolgens af met 3 el water per persoon 
en laat inkoken tot het grootste deel van 
het vocht is verdampt. Voeg eventueel meer 
water toe wanneer je de venkel nog zachter 
wilt. Meng ondertussen in een kleine kom 1/2 tl 
citroensap per persoon met de mayonaise.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (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    
Venkel (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citroen (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse dille (takjes) 
23) f

4    8    12    16    20    24    

Mayonaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

40    50    75    100    125    150    

Zalmfilet met vel  
(130 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Zeekraal (g) f 25    50    75    100    125    150    
Olijfolie* (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
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) 4033 / 964 641 / 153 
Vetten (g) 71 11
 Waarvan verzadigd (g) 17,0 2,7
Koolhydraten (g) 51 8
 Waarvan suikers (g) 5,4 0,9
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 34 5
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren 4) Vis 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, hapjespan, kleine kom en 2x koekenpan. 
Laten we beginnen met het koken van de gebakken zalmfilet met zeekraaltopping.



DESSE
RT

Kokosmelk 

Blauwe bessen f

Limoen 

Thaise basilicum f

Risottorijst Kardemom 

§ Eet binnen 3 dagen

Totaal: 30 – 35 min.7

- Supersimpel De lekkerste rijstpudding maak je met risottorijst, 
omdat die extra smeuïg wordt tijdens het koken. Door 
de toevoeging van oosterse smaken als limoen, Thaise 
basilicum en kardemom is dit dessert een bijzondere 
variant op een ouderwets nagerecht.

RIJSTPUDDING MET BLAUWE 
BESSEN EN KARDEMOM 
Met limoen en Thaise basilicum



LEKKER 
TOETJE

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

 

RIJSTPUDDING MET BLAUWE BESSEN EN KARDEMOM

BENODIGDHEDEN: 
Steelpan en fijne rasp.

1 Verhit de boter in een steelpan op middelhoog vuur. Voeg 
de risottorijst toe en roerbak 2 minuten.  

2 Schenk de kokosmelk en 125 ml water per persoon in 
de pan en voeg de kardemom, de bruine suiker en een 

snuf zout toe. Breng aan de kook. Zet het vuur laag en laat de 
rijst 25 minuten zachtjes koken, of totdat de rijst beetgaar 
is. Roer af en toe goed door. 

3 Rasp ondertussen de schil van de limoen met een fijne 
rasp en snijd de blaadjes Thaise basilicum in reepjes. 

Roer vervolgens 1/4 tl van de limoenrasp per persoon door 
de rijstpudding.

4 Verdeel de rijstpudding over de glazen of kommen  
en garneer met de blauwe bessen en Thaise basilicum.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Risottorijst (g) 75 150
Kokosmelk (ml) 26) 250 500
Kardemom (tl)  1/2 1
Limoen (st) 1 1
Thaise basilicum (blaadjes) 23) f 3 6
Blauwe bessen (g) f 125 250
Roomboter* (el)  1/2 1
Bruine suiker* (el) 1 2
Zout* naar smaak
*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 1782 / 426 699 / 167
Vetten (g) 26 10
 Waarvan verzadigd (g) 22,0 8,6
Koolhydraten (g) 42 16
 Waarvan suikers (g) 10,3 4,0
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 5 2
Zout (g) 0,0 0,0

 
ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 26) Sulfiet



ONTBIJT 1- 

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

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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VOLKOREN PANNENKOEKEN   
Met appel en rozijnen

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Volkoren pannenkoekenmix (g) 1) 27) 200 400

Melk (ml) 7) 15) 20) f 500 1000

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4

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

Appel (Breaburn) 1 2

Honing (potje) 1 2

Kaneel (tl) ½ 1

Roomboter* (el) 1 2

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Beslagkom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2828 / 676 574 / 137 
Vetten (g) 22 4
 Waarvan verzadigd (g) 10,6 2,2
Koolhydraten (g) 91 18
 Waarvan suikers (g) 32,7 6,6
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 31 6
Zout (g) 2,0 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten  19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 25) Sesam 27) Lupine

1Meng de pannenkoekenmix in een beslagkom met 2/3 van de melk. Voeg 
al roerende de eieren, de overige melk en de rozijnen toe. Laat het beslag 

3 minuten rusten. 

2 Smelt ½ el roomboter per persoon in een koekenpan op middelmatig vuur en bak 
dunne pannenkoeken. Bak door tot het beslag op is. Roer steeds het beslag even 

door, anders zakken de rozijnen naar de bodem.

3 Snijd de appel in kwarten, verwijder het klokhuis en snijd in heel dunne parten. 
Stapel de pannenkoeken met steeds een paar partjes appel ertussen. Eindig met 

appel. Druppel er 1 tl honing per persoon over en bestrooi met een snufje kaneel.

 VOLKOREN 
PANNENKOEKEN   
Met appel en rozijnen 
 
 
VOLLE KWARK MET 
ORANJE FRUIT  
Met noten, dadels en 
pistachnoten  
 
MEERGRANEN-
BESCHUIT MET 
RICOTTA  
Met komkommer en gezouten 
amandelen  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

MEERGRANENBESCHUIT MET RICOTTA  
Met komkommer en gezouten amandelen

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Volle kwark (ml) 7) 15) 20) f 250 500

Sinaasappel (st) 1 2

Mandarijn (st) 2 4

Pistachenoten (g) 8) 19) 22) 25) 20 40

Dadelstukjes (g) 19) 22) 25 50

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1117 / 267 567 / 138 
Vetten (g) 16 8
 Waarvan verzadigd (g) 7,5 3,9
Koolhydraten (g) 19 10
 Waarvan suikers (g) 12,3 6,3
Vezels (g) 3 2
Eiwit (g) 11 6
Zout (g) 0,1 0,1

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten 

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

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

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

4 8

Ricotta (g) 7) f 100 200

Komkommer (st) ¼ ½ 

Gezouten amandelen (g) 5) 8) 22) 25) 50 100

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1385 / 331 1026 / 245
Vetten (g) 22 16
 Waarvan verzadigd (g) 3,9 2,9
Koolhydraten (g) 18 13
 Waarvan suikers (g) 5,9 4,4
Vezels (g) 3 2
Eiwit (g) 14 10
Zout (g) 0,6 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda's 7) Melk/lactose 8) Noten 11) Sesam 
13) Lupine

Kan sporen bevatten van: 22) (Andere) noten 25) Sesam

1 Verdeel de kwark over de kommen.  

2 Pel de sinaasappel en mandarijn en 
verdeel beide in parten.

3 Verdeel het fruit over de kwark. 
Bestrooi met de pistachenoten 

en dadelstukjes.

VOLLE KWARK MET ORANJE FRUIT  
Met pistachenoten en dadels

1 Snijd de komkommer in plakjes en hak 
de gezouten amandelen fijn. 

2 Verdeel de ricotta over de speltwafels.  

3Beleg vervolgens met de plakjes 
komkommer en de amandelen. 

Bestrooi met peper en zout naar smaak. 



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 22 - 26 t/m 30 mei

Orzo met knoflookgarnalen en courgette Kipfilet met pesto-aardappelen Shakshuka met geitenkaas en ei Gebakken kabeljauw met kokoscrumble

 Italiaans gevuld pitabroodje

Chinese rijst met gemarineerde varkensreepjes

Groentelasagne met zelfgemaakte roomsaus

 Broodje omelet met pittige blauwe kaas 

Gepofte aardappelen met tomatensaus Kruidige tofu met rijst en pindasaus

 Curry met kip en sperziebonen PREMIUM : Gevulde kipfilet in coppa di Parma



NOG MEER GENIETEN MET HELLOFRESH 
Een lekker dessert, een goed ontbijt of een box vol vers fruit
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Griekse yoghurt met geroosterde rode druiven

Spinazie-kaasomelet

Boeren-vanillekwark met koekjesbodem

Volle kwark met kiwi Speltwafels met kalkoenfilet en hüttenkäse

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Welk recept maak jij als geen ander en wat is jouw grootste mislukking 
in de keuken? Deel mooie momenten aan tafel met de vragen die 

komende weken op de receptkaarten staan. Veel plezier !

LEKKER NATAFELEN


