
Van het Caribisch gebied tot Azië: waar 
kokospalmen groeien, wordt kokosmelk 

gemaakt. Het geraspte vruchtvlees wordt 
gemengd met heet water en daarna gezeefd.

KOKOS

Kokosrasp

Geroosterde 
hazelnoten

Tonijn in olijfolie

Rode uiBospeen f

LimoenRode peper f

Witte mini-pita's

Mayonaise f

Vandaag maak je een tonijnsalade met de oosterse smaken van limoen, rode peper en 
kokosrasp. Door de bospeen in de oven te roosteren komen er suikers vrij waardoor de peen 
extra zoet wordt. De zure limoen zorgt dat het toch lekker fris en zomers blijft. Je maakt het 
gerecht af met knapperige hazelnoten.

Gemakkelijk Family 

Eet binnen 5 dagen

* b  

%

MINI-PITABROODJES MET TONIJNSALADE 
Met zoete bospeen en kokos

LactosevrijdTotaal: 35-40 min.8 LEES ER ALLES OVER 
OP ONZE BLOG



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
Bospeen (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Limoen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Geroosterde hazelnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Tonijn in olijfolie (blik) 
4) 1  2    3 4 5 6

Kokosrasp 
(g) 19) 22) 25) 10    15    20    25    30    35    

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

2    4    6    8    10    12    

Witte mini-pita's (st) 1) 3    6    9    12    15    18    

*Zelf toevoegen
Olijfolie* (el) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 4092 / 978 837 / 200
Vet totaal (g)  63 13
 Waarvan verzadigd (g)  13,1 2,7
Koolhydraten (g)  72 15
 Waarvan suikers (g)  12,0 2,5
Vezels (g)  12 2
Eiwit (g)  26 5
Zout (g)  1,8 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 4) Vis 8) Noten 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten 
25) Sesam

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, rasp, bakplaat met bakpapier en kom.
Laten we beginnen met het koken van de mini-pitabroodjes met tonijnsalade.

BOSPEEN KOKEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de bospeen. Verwijder het loof van 
de bospeen, maar laat een klein stukje groen 
zitten. Snijd grote bospenen in de lengte 
in kwarten en kleine doormidden. Kook de 
bospeen, afgedekt, 5 minuten in de pan met 
deksel. Giet daarna af.

SMAAKMAKERS VOORBEREIDEN
Snipper ondertussen de rode ui heel fijn. 

Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en 
snijd fijn. Was de limoen grondig, rasp de schil 
met een fijne rasp en pers de limoen uit. Laat 
de tonijn uitlekken. Hak de hazelnoten grof.

BOSPEEN ROOSTEREN
 Verdeel de bospeen en de helft van de 
rode ui over een bakplaat met bakpapier, 
besprenkel met de olijfolie en breng op smaak 
met peper en zout. Bak 15 – 20 minuten in de 
oven. Strooi na 10 minuten de hazelnoten 
over de bospeen.

TONIJNSALADE BEREIDEN
 Meng in een kom de rode peper, tonijn, 
kokosrasp, ½ tl limoenrasp per persoon, ½ 
el limoensap per persoon, de overige rode 
ui en mayonaise. Breng op smaak met peper 
en zout.

PITA'S VERWARMEN
Besprenkel de pitabroodjes met water, 

snijd een klein stukje open en vul met het 
tonijnmengsel t. Leg in de laatste 5 minuten 
de pitabroodjes tussen de bospeen en bak 
mee in de oven. 

SERVEREN
 Serveer de gevulde pitabroodjes 
met de bospeen en garneer met de 
overige limoenrasp. 

tTIP: Maak je dit gerecht voor meer dan 2 
personen en heb je een kleine oven? Verwarm 
de pita's dan in een broodrooster en vul erna 
met het tonijnmengsel. 



Deze tarwekorrel wordt gestoomd, gedroogd 
en vervolgens fijngemalen. Bulgur heeft een 
lichte hazelnootsmaak en is erg populair in 

het Midden-Oosten.

BULGUR

Verse krulpeterselie f

CitroenPruimtomaat f

UiBulgur

Gemalen komijnzaadKipgyros f

Little gem f

Verse munt f

Tabouleh is een salade uit de Libanese keuken, die onder andere bestaat uit bulgur, tomaten, 
munt en peterselie, met een dressing van olijfolie en citroen. De tabouleh serveer je vandaag 
samen met kruidige kipgyros in knapperige blaadjes little gem.Gemakkelijk Lactosevrij

Eet binnen 3 dagen
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Kipgyros met kruidige tabouleh 
Met little gem en verse kruiden

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6 LEES ER ALLES OVER 
OP ONZE BLOG



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
Bulgur (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Kipgyros (g) f 120    240    360    480    600    720    
Gemalen komijnzaad 
(tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    

Pruimtomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse krulpeterselie 
(takjes) 23) f

1 2 3 4 5 6

Verse munt (blaadjes) 
23) f

4 8 12 16 20 24

Little gem (krop) f 1    2    3    4    5    6    

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 175    350    500    675    850    1025    
Olijfolie* (el) 1    1    2    2    3    3    
Extra vierge olijfolie* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2460 / 588 439 / 105
Vet totaal (g)  20 4
 Waarvan verzadigd (g)  4,4 0,8
Koolhydraten (g)  73 13
 Waarvan suikers (g)  6,0 1,1
Vezels (g)  19 3
Eiwit (g)  35 6
Zout (g)  2,5 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de kipgyros met kruidige tabouleh.

BULGUR KOKEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel 

voor de bulgur. Voeg zodra de bouillon kookt 
de bulgur toe en kook, afgedekt, in ongeveer 
10 – 12 minuten op laag vuur droog. Schep 
regelmatig om en roer los met een vork als de 
bulgur gaar is. 

KIPGYROS BAKKEN
Snipper ondertussen de ui. Verhit de 

olijfolie in een koekenpan en bak de kipgyros 
in 2 minuten op hoog vuur rondom bruin. Voeg 
de ui en het gemalen komijnzaad toe en bak 
nog 5 – 6 minuten op middellaag vuur.

SNIJDEN EN PERSEN
 Snijd ondertussen de pruimtomaat in 
blokjes. Pers het sap uit de citroen en snijd de 
krulpeterselie en munt fijn. 

LITTLE GEM SNIJDEN
 Haal per persoon 3 hele blaadjes van de 
little gem en bewaar apart. Snijd de overige 
little gem klein. 

TABOULEH MENGEN
 Meng in een saladekom de bulgur met de 
tomaat, krulpeterselie, munt, fijngesneden 
little gem, 1 tl citroensap per persoon en 
extra vierge olijfolie naar smaak. Meng de 
kipgyros door de tabouleh. Breng op smaak 
met peper en zout.

SERVEREN
 Leg per persoon 3 blaadjes little gem op 
een bord. Verdeel de tabouleh met kipgyros 
over de little gem blaadjes op de borden en 
serveer de rest erbij.

tTIP: De smaak van specerijen zoals 
gemalen komijnzaad komt beter tot uiting 
wanneer je het even mee bakt met de andere 
ingrediënten.



De Chinese kool is een neefje van de paksoi. 
Deze knapperige groente is onmisbaar in de 
Aziatische keuken en blijft in een wokgerecht 

lekker knapperig.

CHINESE KOOL

Vrije-uitloopei f

Sugarsnaps fKokosmelk

Rode peper fVerse gember

LimoenChinese kool f

SojasausNoedels

Gemalen citroengras

Deze rijkgevulde noedelsoep voert je mee naar Azië. Gemalen citroengras, ook wel sereh
genoemd, geeft het gerecht de typerende oosterse smaak. Sugarsnaps vind je veel
terug in de Aziatische keuken, het is een kruising tussen peultjes en doperwten en geeft het 
gerecht een lekkere bite.

Supersimpel Lactosevrij

Eet binnen 5 dagen

- d

%

KOKOS-NOEDELSOEP MET SUGARSNAPS 
Met Chinese kool en gekookt ei

VeggieVTotaal: 20-25 min.5 LEES ER ALLES OVER 
OP ONZE BLOG



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
Gember (cm) 1    2    3    4    5    6    
Rode peper (st) f ¼ ½ ½ ¾ 1    1    
Chinese kool (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Limoen (st) ¼ ½ ½ ¾ 1    1    
Kokosmelk (ml) 26) 150    250    350    450    550    650    
Sugarsnaps (g) f 75    125    150    200    300    400    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4    6    8    10    12    
Gemalen citroengras 
(tl) ½  3/4 1    11/2 2    21/2

Noedels (g) 1) 70    140    200    270    340    400    
Sojasaus (ml) 1) 6) 10    20    30    40    50    60    

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 300    600    900    1200    1500    1800    
Zonnebloemolie* (el) ½ 1    1½ 2    2½ 3    
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3130 / 748 350 / 84
Vet totaal (g)  41 5
 Waarvan verzadigd (g)  25,0 2,8
Koolhydraten (g)  65 7
 Waarvan suikers (g)  5,0 0,6
Vezels (g)  10 1
Eiwit (g)  28 3
Zout (g)  5,9 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Wok of soeppan met deksel en steelpan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kokos-noedelsoep met sugarsnaps.

VOORBEREIDING
Bereid de bouillon. Schil de gember en 

snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn. Snijd de 
Chinese kool in reepjes t. Pers de limoen uit.

KOKOSMELK DOORROEREN
Roer de kokosmelk goed door zodat

eventuele klontjes oplossen.

ROERBAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in een wok 
of soeppan met deksel en fruit de gember 
en de rode peper 2 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg vervolgens de Chinese kool en de 
sugarsnaps toe en roerbak nog 3 minuten. 

EIEREN KOKEN
 Breng ondertussen ruim water aan de 
kook in een steelpan met deksel, voeg 2 eieren 
per persoon toe en kook in 6 – 8 minuten hard. 
Spoel de eieren onder koud water en pel ze. 

tTIP: Kool slinkt wanneer je het bakt. Heb je 
nog kool over? Voeg deze dan extra toe. 

SOEP BEREIDEN
 Voeg de kokosmelk, het citroengras en 
de bouillon toe aan de wok of soeppan en 
breng al roerend aan de kook. Dek de pan af 
en laat de soep 10 minuten zachtjes koken. 
Voeg na 6 minuten de noedels toe tt. Breng 
op smaak met de sojasaus, 1 tl limoensap per 
persoon, peper en zout.

ttTIP: Breek de noedels voordat je ze aan 
de wok of soeppan toevoegt. Dat eet straks 
een stuk gemakkelijker. 

SERVEREN
 Verdeel de kokossoep over de 
soepkommen. Snijd de eieren doormidden en 
leg deze op de soep.

LTIP: Let jij op je zoutinname? Gebruik dan 
een kwart of de helft van de sojasaus en kies 
voor natriumarme bouillon.



Zoals de naam al doet vermoeden is deze 
vis roodoranje van kleur. Dankzij zijn vaste 

structuur valt hij niet snel uit elkaar en 
is daardoor heel geschikt om in de pan 

te bakken. 

ROODBAARS

Citroen

OrzoSpekblokjes f

KnoflookteenUi

Courgette fVenkel f

Gedroogde tijm

Roodbaarsfilet  
met vel f

De ster van dit gerecht is de roodbaarsfilet. Je bakt deze stevige vis op de huid - dep voor het 
bakken de vis droog voor een lekker krokant resultaat. De risotto maak je van orzo, eigenlijk een 
pastasoort maar door zijn vorm erg geschikt voor een risotto. De frisse citroen en geurige tijm 
maken het helemaal af.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Orzo-risotto met roodbaarsfilet  
Met spekjes, venkel en courgette

Totaal: 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).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Venkel (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Courgette (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Spekblokjes (g) f 25    50    75    100    125    150    
Orzo (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Roodbaarsfilet met vel 
(120 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Gedroogde tijm (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 200    400    600    800    1000    1200    
Roomboter* (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Extra vierge olijfolie* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3134 / 749 405 / 97
Vet totaal (g)  21 3
 Waarvan verzadigd (g)  17,1 2,2
Koolhydraten (g)  76 10
 Waarvan suikers (g)  16,8 2,2
Vezels (g)  8 1
Eiwit (g)  38 5
Zout (g)  3,1 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis

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

VOORBEREIDEN
Bereid 200 ml bouillon per persoon. 

Snipper de ui en pers de knoflook of snijd fijn. 
Snijd de venkel in kwarten, verwijder de harde 
kern en snijd de venkel in dunne reepjes. Snijd 
de courgette in dunne halve plakken t.

SPEKJES BAKKEN
Verhit een hapjespan met deksel, 

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

 ORZO KOKEN
 Verhit op middelhoog vuur 1/2 el  
roomboter per persoon in de hapjespan met 
bakvet en bak de ui, knoflook, venkel en 
courgette 3 – 4 minuten. Bak de orzo 1 minuut 
mee en schenk de bouillon er voorzichtig bij. 
Breng aan de kook en kook de orzo, afgedekt, 
op laag vuur in 10 – 12 minuten droog. Schep 
regelmatig om. Voeg een extra scheutje water 
toe wanneer de orzo te droog wordt. Breng op 
smaak met peper en zout.

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

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

OP SMAAK BRENGEN
 Verdeel de orzo-risotto over de borden 
en besprenkel met extra vierge olijfolie naar 
smaak. Leg de gebakken roodbaarsfilet er 
met de velkant naar boven op. Bestrooi met 
1/2 tl citroenrasp per persoon en leg op elk 
stuk vis 2 halve plakken citroen. Garneer het 
gerecht met de spekjes.

tTIP: Genoeg tijd? Schaaf de courgette in 
linten en bak mee met de roodbaars voor een 
extra mooi plaatje!



Niet het ras van deze aardappel bepaalt de 
naam, maar het moment van oogsten: dit zijn 

hele jonge aardappeltjes. Door ze vroeg te 
oogsten zijn ze zacht van smaak en structuur.

KRIELTJES

Spekblokjes f

MaisKnoflookteen

SjalotKrieltjes

Rode paprika fLimoen

Volle yoghurt f

Little gem f

Deze aardappelsalade is klaar in een handomdraai - perfect voor een zomeravond! Je kunt de 
aardappelen de dag ervoor koken zodat de salade op de dag zelf zo op tafel staat. De limoen 
zorgt voor frisheid en de sjalot voor een beetje pit, wat goed past bij de zoete smaak van maïs 
en paprika.

Gemakkelijk Family

Eet binnen 5 dagen Glutenvrij

* b

% g

Krieltjessalade met mais en spekjes 
Met rode paprika en zoetzure sjalot

Quick & EasyrTotaal: 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).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Krieltjes (g) 200    400    600    800    1000    1200    
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Limoen (stuks)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mais (potje)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Spekblokjes (g) f 50    100    150    200    250    300    
Little gem (krop) f 1    2    3    4    5    6    
Volle yoghurt 
(g) 7) 19) 22) f

25    50    75    100    125    150    

*Zelf toevoegen
Suiker* (tl)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Olijfolie* (el) 1    2    3    4    5    6    
Extra vierge olijfolie* 
(el)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2

Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3134 / 749 486 / 116
Vet totaal (g)  43 7
 Waarvan verzadigd (g)  12,0 1,9
Koolhydraten (g)  67 10
 Waarvan suikers (g)  21,6 3,3
Vezels (g)  22 3
Eiwit (g)  18 3
Zout (g)  2,2 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, 2x kleine kom, hapjespan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de krieltjessalade met mais en spekjes.

KRIELTJES KOKEN
Breng ruim water aan de kook in een pan 

met deksel voor de krieltjes. Was de krieltjes, 
halveer ze en snijd de eventuele grote krieltjes 
in kwarten. Kook de krieltjes, afgedekt, in 
12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en laat 
zonder deksel uitstomen.

ZOETZUUR MAKEN
Snijd ondertussen de sjalot in dunne 

halve ringen t en pers de limoen uit. Meng in 
een kleine kom 3/4 el limoensap per persoon 
met de suiker en een snuf zout. Voeg de sjalot 
toe en schep goed om.

 SNIJDEN
 Snijd de rode paprika in blokjes. Pers 
de knoflook of snijd fijn en laat de mais 
uitlekken. Snijd de little gem in grove stukken.

GROENTEN ROERBAKKEN
 Verhit de olijfolie in een hapjespan 
op hoog vuur en roerbak de rode paprika 
4 minuten met peper en zout. Voeg vervolgens 
de maiskorrels en de knoflook toe en roerbak 
nog 1 minuut. Haal van het vuur. Verhit 
ondertussen een koekenpan zonder olie, op 
middelhoog vuur en bak de spekblokjes in 
3 – 4 minuten knapperig. 

DRESSING MAKEN
 Meng ondertussen in een kleine kom de 
volle yoghurt met de extra vierge olijfolie en 
flink wat peper en zout tot een dressing tt. 
Voeg de krieltjes, de little gem en de spekjes 
met bakvet toe aan de hapjespan en schep 
goed om.

tTIP: Snijd de ringen extra fijn of snipper 
de sjalot. Vind je de smaak van rauwe sjalot 
te scherp? Marineer hem dan langer in het 
limoensap en serveer apart aan tafel.

SERVEREN
 Verdeel de krieltjessalade over 
de borden en besprenkel met de 
yoghurtdressing. Garneer met de 
zoetzure sjalot.

ttTIP: De saus blijft een beetje korrelig 
omdat de vetten en eiwitten zich scheiden. Dit
doet niets af aan de smaak.



Deze harde brokkelkaas dankt zijn naam 
aan de structuur. 'Grana' betekent namelijk 

korrel. De kaas lijkt veel op Parmezaanse 
kaas, maar is jonger en milder van smaak. 

GRANA PADANO

Geraspte  
grana padano f

Kookroom fSpinazie f

UiCourgette f

Verse oregano fKnoflook

Lasagnebladen f

Voor deze lasagne maak je gebruik van een klassieke kooktechniek; je maakt namelijk zelf een 
roux voor de bechamelsaus. Een roux vormt de basis voor veel traditionele sauzen, soepen 
en ragouts. Wanneer je deze techniek eenmaal onder de knie hebt, kun je er dus eindeloos 
mee variëren!

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

Romige groentelasagne met spinazie  
Met courgette en grana padano

FamilybTotaal: 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).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Verse oregano 
(takjes) 9) f

2 4 6 8 10 12

Spinazie (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Kookroom (pakje) 7) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2
Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

40 75 100 125 150 175

Lasagnebladen (st) 
1) 3) f

2 4 6 8 10 12

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Olijfolie* (el) 1 11/2 2 21/2 3 31/2
Roomboter* (el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Bloem* (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3904 / 933 483 / 116
Vet totaal (g) 57 7
 Waarvan verzadigd (g) 31 3,8
Koolhydraten (g) 68 8
 Waarvan suikers (g) 15,8 2
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 34 4
Zout (g) 3 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 9) Selderij
Kan sporen bevatten van:  23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, wok of hapjespan, garde en ovenschaal.
Laten we beginnen met het koken van de romige groentelasagne met spinazie.

COURGETTE SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden 

en bereid de bouillon. Snijd de courgette in 
plakken van maximaal 1/2 cm dik. 

COURGETTE BAKKEN
Verdeel de courgette over een bakplaat 

met bakpapier en besprenkel met het grootste 
deel van de olijfolie. Breng op smaak met 
peper en zout. Bak de courgette 10 minuten 
in de oven. Laat de oven daarna aanstaan. 
Snipper ondertussen de ui fijn en pers de 
knoflook of snijd fijn. Ris de oreganoblaadjes 
van de takjes en snijd ze fijn.

 ROUX MAKEN
 Verhit de roomboter in een wok of 
hapjespan en fruit de ui en de knoflook 
2 minuten op middellaag vuur t. Voeg de 
bloem toe en bak al roerend 2 minuten. Voeg 
⅓ van de bouillon toe en roer met een garde 
tot de bouillon is opgenomen. Herhaal deze 
handeling nog 2 keer met de overige bouillon, 
roer de saus glad, breng aan de kook en 
laat nog 1 minuut koken. Breng op smaak 
met peper.

SAUS AFMAKEN
 Voeg de oregano en spinazie toe aan de 
saus en laat al roerend slinken. Voeg als laatste 
de kookroom, ⅓ van de grana padano en 
peper en zout toe. Vet de ovenschaal in met 
een beetje roomboter of olijfolie.  

LASAGNE MAKEN
 Schenk een laagje saus in de ovenschaal. 
Bedek met lasagnebladen en druk deze goed 
aan. Leg daarna een paar plakken courgette 
op de lasagnebladen en bedek deze weer 
met een laagje saus. Herhaal dit tot alle 
ingrediënten op zijn, maar houd wat saus over 
voor de bovenkant. Let op! Je hoeft niet veel 
saus per laag te gebruiken omdat je met verse 
bladen werkt. 

BAKKEN EN SERVEREN
 Eindig de lasagne met een laagje saus en 
bestrooi met de overige grana padano. Bak 
de lasagne 20 minuten in de voorverwarmde 
oven. Verdeel de lasagne over de borden. 
 
 
tTIP: Bij het maken van een roux zijn de 
verhoudingen tussen vocht en bloem erg 
belangrijk. Gebruik je te veel bloem dan wordt 
de saus erg dik, gebruik je te weinig dan blijft 
hij erg dun. Gebruik daarom maatlepels (of 
eventueel een weegschaal) om de juiste 
hoeveelheden af te meten.



Gember heeft een vrij uitgesproken smaak 
die het best omschreven kan worden als zoet 
en pittig. Je vindt deze smaakmaker vooral 

terug in de Aziatische keuken.

GEMBER

Verse gember

KnoflookteenSperziebonen f

SesamzaadZilvervliesrijst

Peen fGezouten cashewnoten

Sojasaus

Vrije-uitloopei fLimoen

Bosui f

Echte Aziatische smaakmakers als sojasaus, gember en sesamzaad maken van deze gebakken 
rijst een oosterse smaakexplosie. Je bestrooit het gerecht royaal met cashewnoten; deze zorgen 
niet alleen voor de knapperigheid, maar bevatten ook veel eiwitten en gezonde vetten. Gemakkelijk Lactosevrij

Eet binnen 5 dagen

* d

%

Gebakken rijst met spiegelei 
Met roerbakgroenten en cashewnoten

VeggievTotaal: 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).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Zilvervliesrijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Sesamzaad 
(g) 11) 19) 22) 5    10    15    20    25    30    

Gezouten cashewnoten 
(g) 5) 8) 22) 25) 20    40    60    80    100    120    

Peen (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sperziebonen (g) f 100    200    300    400    500    600    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Verse gember (cm) 1    2    3    4    5    6    
Bosui (st) f 2    4    6    8    10    12    
Limoen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vrije-uitloopei (st) 3) f 1    2    3    4    5    6    
Sojasaus (ml) 1) 6) 10    20    30    40    50    60    

*Zelf toevoegen
Olijfolie* (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Zonnebloemolie* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3665 / 876 574 / 137
Vet totaal (g)  47 7
 Waarvan verzadigd (g)  8,2 1,3
Koolhydraten (g)  83 13
 Waarvan suikers (g)  6,7 1,0
Vezels (g)  13 2
Eiwit (g)  24 4
Zout (g)  1,8 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, hapjespan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de gebakken rijst met spiegelei.

RIJST KOKEN
Kook 250 ml water per persoon in een 

pan met deksel en kook de rijst, afgedekt, in 
12 – 15 minuten gaar. Giet daarna als het nodig 
is af en laat volgens de tip afkoelen t.

tTIP: Spreid de rijst na het koken uit over 
een snijplank of bord zodat de rijstkorrels 
goed droog stomen, anders plakken de korrels 
tijdens het bakken aan elkaar. 

SESAM ROOSTEREN EN HAKKEN
Verhit ondertussen een hapjespan met op 

hoog vuur en rooster het sesamzaad, zonder 
olie, goudbruin. Haal uit de pan en bewaar 
apart. Hak ondertussen de cashewnoten grof.

ttTIP: De groenten mogen best een beetje 
bruin worden, dat geeft veel smaak. 

GROENTEN BAKKEN
 Snijd de peen in kleine blokjes. Verwijder 
de steelaanzet van de sperziebonen en snijd 
de sperziebonen in 2 gelijke stukken. Verhit 
de helft van de olijfolie in dezelfde hapjespan 
op middelhoog vuur en bak de peen en 
sperziebonen al roerend 15 minuten, of tot de 
boontjes beetgaar zijn tt. Breng op smaak 
met peper en zout. Haal uit de pan en bewaar 
apart. Het is niet erg als de groenten afkoelen.

SNIJDEN EN EI BAKKEN
 Pers ondertussen de knoflook of snijd 
fijn. Schil de verse gember en snijd of rasp 
fijn. Snijd de bosui in fijne ringen en bewaar 
het witte en groene gedeelte apart van elkaar. 
Snijd de limoen in parten en bewaar apart. 
Verhit de zonnebloemolie in een koekenpan en 
bak 1 spiegelei per persoon.

RIJST BAKKEN
 Verhit de overige olijfolie in dezelfde 
wok of hapjespan op middelhoog vuur. 
Voeg de knoflook en de gember toe en bak 
1 minuut. Schep de rijst erbij en bak de rijst 
2 – 3 minuten mee. Schep niet te vaak om 
zodat de rijst goed kan aanbakken. Voeg de 
gebakken groenten, de helft van de sojasaus 
en het witte gedeelte van de bosui toe en bak 
nog 1 minuut ttt. Proef en voeg eventueel 
meer sojasaus naar smaak toe.

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de kommen. 
Serveer met het spiegelei en garneer met 
de cashewnoten, de sesamzaadjes en het 
groene gedeelte van de bosui. Besprenkel met 
limoensap naar smaak.

tttTIP: Serveer de bosui apart als er 
mensen mee-eten die niet van ui houden.



Ras el hanout betekent zoveel als 'het beste 
van de winkel'. Het is een kruidenmengsel 

met sterke, warme smaken, en geeft smaak 
aan veel gerechten in de Arabische keuken.

RAS EL HANOUT

Verse munt f

Feta fGranaatappel f

Aubergine fRas el hanout

Surinaamse rijstPittenmix

Yoghurt-tahinsaus f

In dit gerecht draait alles om de aubergine. Door deze groente langzaam te garen wordt 
hij fluweelzacht en zoet. De granaatappel zorgt niet alleen voor frisheid, maar maakt van 
dit gerecht een kleurrijk geheel. Dit gerecht met Arabische invloeden is perfect voor een 
warme zomeravond.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

* g

%

Langzaam gegaarde aubergine  
Met granaatappel, feta en pittenrijst

VeggievTotaal: 45-50 min.0 LEES ER ALLES OVER 
OP ONZE BLOG



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 29 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ras el hanout (tl) 1    2    3    4    5    6    
Aubergine (st) f 1    2    3    4    5    6    
Pittenmix (g) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    
Surinaamse rijst (g) 85    170    250    335    420    500    
Granaatappel (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Feta (g) 7) f 50    75    100    125    150    175    
Verse munt 
(blaadjes) 23) f

6    12    18    24    30    36    

Yoghurt-tahinsaus 
(g) 7) 11) 19) 22)f

50    100    150    200    250    300    

*Zelf toevoegen
Olijfolie* (el) 2    4    6    8    10    12    
Extra vierge olijfolie* 
(el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3636 / 869 540 / 129
Vet totaal (g)  49 7
 Waarvan verzadigd (g)  13,8 2,1
Koolhydraten (g)  84 12
 Waarvan suikers (g)  14,6 2,2
Vezels (g)  8 1
Eiwit (g)  20 3
Zout (g)  0,4 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Kleine kom, aluminiumfolie, bakplaat met bakpapier, koekenpan en pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de langzaam gegaarde aubergine.

AUBERGINE GAREN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Meng in een kleine kom de olijfolie met 
de ras el hanout en breng op smaak met 
peper en zout. Halveer de aubergines in de 
lengte, snijd het vruchtvlees kruislinks in en 
besprenkel met de ras-el-hanout-olie t. Pak 
de helften afzonderlijk in met aluminiumfolie, 
leg ze op een bakplaat en bak de aubergines 
35 – 40 minuten in de oven tt. 

PITTEN BAKKEN
Verhit ondertussen een koekenpan, 

zonder olie, op hoog vuur en rooster de 
pittenmix goudbruin. Haal uit de pan en 
bewaar apart.

 RIJST KOKEN
 Kook 250 ml water per persoon in een 
pan met deksel en kook de rijst, afgedekt, 
12 – 15 minuten. Giet daarna als het nodig is af 
en laat zonder deksel uitstomen.

SMAAKMAKERS SNIJDEN
 Snijd ondertussen de granaatappel open 
en haal de granaatappelpitjes uit de schil 
ttt (let op: dit kan spetteren, pas op je 
kleding). Verbrokkel de feta en snijd de verse 
munt in reepjes. 

tTIP: Wees niet zuinig met de olie. Wanneer 
je te weinig gebruikt, drogen de aubergines uit 
en worden ze taai in plaats van zacht.

MENGEN
 Meng de rijst met de geroosterde pitten 
en de extra vierge olijfolie en breng op smaak 
met peper en zout.

ttTIP: Heb je meer tijd? Bestrooi de 
auberginehelften dan van tevoren met zout, 
laat ongeveer een half uur intrekken en veeg 
ze daarna droog. Het zout trekt het vocht uit 
de aubergine, waardoor ze nog smaakvoller 
worden. Ook kun je ze 5 – 10 minuten langer in 
de oven garen, dan worden ze boterzacht.

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de borden en 
garneer met de munt. Leg de aubergine 
erbij en garneer deze met de feta en 
de granaatappelpitjes. Serveer met 
de yoghurt-tahinsaus.

tttTIP: Leg de granaatappelhelft met de 
open kant naar beneden in je handpalm en 
sla met een pollepel stevig op de schil. Laat de 
pitjes tussen je vingers door vallen en vang ze 
op in een kom. Kijk uit voor de spetters!



Anders dan de naam doet vermoeden is 
de Turkse rode peper mild van smaak. Hij 
lijkt meer op een puntpaprika dan op een 

chilipeper, hoewel hij wel wat meer pit heeft.

TURKSE RODE PEPER

Gemalen komijnzaad

Kruimige aardappelenTomaat f

KnoflookteenSjalot

Turkse rode peper fRode peper f

Verse munt fKöfte gekruid 
rundergehakt f

Tomatenpassata

In het Midden-Oosten worden gehaktballen 'köfte' genoemd. Rond, plat, klein of groot; ze 
bestaan in vele vormen en smaken. Vandaag maak je een oosters geïnspireerd gerecht met een 
tomatensaus met komijn en Turkse rode peper die goed past bij de köfte. Als tegenhanger van 
de pittige köfte serveer je een romige aardappelpuree.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Oosterse tomatensaus met rundergehakt 
Met Turkse rode peper en aardappelpuree

GlutenvrijgTotaal: 25-30 min.6 LEES ER ALLES OVER 
OP ONZE BLOG



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
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Turkse rode peper 
(st) f

1    2    3    4    5    6    

Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Kruimige aardappelen 
(g) 250    500    750    1000    1250    1500    

Gemalen komijnzaad 
(tl) 1    2    3    4    5    6    

Tomatenpassata (g) 100    200    300    400    500    600    
Köfte gekruid 
rundergehakt (g) f

120    240    360    480    600    720    

Verse munt 
(blaadjes) 23) f

6    12    18    24    30    36    

*Zelf toevoegen
Roomboter* (el) 1    2    3    4    5    6    
Melk* scheutje
Olijfolie* (el) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3598 / 860 489 / 117
Vet totaal (g)  46 6
 Waarvan verzadigd (g)  18,6 2,5
Koolhydraten (g)  63 9
 Waarvan suikers (g)  15,5 2,1
Vezels (g)  10 1
Eiwit (g)  44 6
Zout (g)  1,1 0,1

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, aardappelstamper, steelpan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de oosterse tomatensaus met rundergehakt.

SNIJDEN
Breng ruim water aan de kook in een pan 

met deksel voor de aardappelen. Snipper 
de sjalot en pers de knoflook of snijd fijn. 
Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en 
snijd de rode peper fijn. Snijd de Turkse rode 
peper en de tomaat in kleine blokjes.

AARDAPPELEN KOKEN
Schil de aardappelen of was ze 

grondig en snijd in grove stukken. Voeg de 
aardappelen toe aan de pan met deksel en 
kook in 12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en 
stamp fijn met een aardappelstamper. Voeg 
de roomboter en een klein scheutje melk toe 
om het smeuïg te maken. Breng op smaak met 
peper en zout.

 SAUS MAKEN
 Verhit ondertussen de helft van de olijfolie 
in een steelpan en bak de knoflook, sjalot, 
rode peper en komijn 1 – 2 minuten op 
middelhoog vuur. Voeg de Turkse rode peper 
en tomaat toe en bak 2 minuten. Verlaag het 
vuur, voeg de tomatenpassata toe en laat 
8 – 10 minuten zachtjes koken. Kook eventueel 
langer wanneer je de saus te dun vindt t. 
Breng op smaak met peper en zout.

GEHAKT RULLEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie 
in een koekenpan op middelhoog vuur en 
bak het  rundergehakt in 3 – 4 minuten los. 
Bak het gehakt niet langer, anders wordt het 
droog. Breng op smaak met peper en zout.

MUNT SNIJDEN
 Snijd ondertussen de verse munt 
in reepjes.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelpuree over de 
borden. Schep de tomatensaus eromheen en 
het gehakt erop. Garneer met de verse munt.

tTIP: In dit recept laat je de stukjes Turkse 
peper en tomaat in de saus heel voor een 
lekkere bite, maar als je liever een gladde saus 
hebt, kun je hem pureren.



Vandaag behandel je de parelcouscous als een pasta. De gruyère maakt dit gerecht vol en 
romig. Deze Zwitserse kaas heeft iets nootachtigs en combineert daardoor goed met de 
kastanjechampignons en de knapperige walnoten. De rucola, ook wel notensla, past daar ook 
goed bij. Het geeft dit gerecht bovendien de pit en frisheid die het nodig heeft om alle smaken 
in balans te brengen.

Parelcouscous is een variant van couscous 
en herken je aan de grotere korrel, die 

lijkt op een parel. Deze parels hebben qua 
smaak veel weg van pasta.

PARELCOUSCOUS

Supersimpel Calorie-focus

Eet binnen 5 dagen Veggie

- L

% v

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

WalnotenRucola f

KnoflookteenParelcouscous

Geraspte gruyère fKastanjechampignons 
f

Parelcouscous met kastanjechampignons  
Met gruyère, rucola en walnoten



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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3 PARELCOUSCOUS AFMAKEN 
• Voeg de parelcouscous, de helft van de gruyère en de helft 

van de rucola toe aan de champignons tt. 
• Maak van de overige rucola een bedje op de borden. 

tTIP: Je kunt de knoflook ook eerst 1 minuut fruiten 
voordat je de champignons aan de pan toevoegt, de 
knoflooksmaak wordt dan iets milder.

SERVEREN
• Verdeel de parelcouscous over de borden en garneer met 

de walnoten en de overige gruyère.

ttTIP: Vind je de smaak van verhitte rucola te bitter? Bak 
deze dan niet mee, maar gebruik bij stap 3 alle rucola om een 
bedje van te maken, of maak de rucola aan met wat olie en 
azijn naar smaak. 

1 PARELCOUSCOUS KOKEN
• Bereid de bouillon in een pan met deksel.
• Voeg de parelcouscous toe en kook, afgedekt, in 

12 minuten droog. Roer daarna de korrels los en laat zonder 
deksel uitstomen. 

• Pers of snijd ondertussen de knoflook fijn en snijd de 
kastanjechampignons in kwarten.

2 CHAMPIGNONS BAKKEN
• Verhit de roomboter in een wok of hapjespan.
• Bak de knoflook t en de champignons 4 – 5 minuten op 

middelhoog vuur. 
• Breng op smaak met peper en zout.  

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Kastanjechampignons (g) f 250 500 750 1000 1250 1500
Geraspte gruyère (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Rucola (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Walnoten (g) 8) 19) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 175 350 500 675 850 1000
Roomboter* (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2753 / 658 463 / 111
Vetten (g) 31 5
 Waarvan verzadigd (g) 10,9 1,8
Koolhydraten (g) 64 11
 Waarvan suikers (g) 4,6 0,8
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 28 5
Zout (g) 2,4 0,4

ALLERGENEN

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

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Garneer het gerecht 
dan met 10 g walnoten per persoon. Het gerecht bevat dan 
587 kcal, 24 g vet, 63 g koolhydraten, 8 g vezels, 26 g eiwitten 
en 2,4 g zout.r.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscous met kastanjechampignons.



Met zoete ketjap en zoute sojasaus in je keukenkastje heb je altijd de basis voor een 
Aziatische roerbak in huis. Voeg daar wat rode peper en verse groenten aan toe en je kunt 
al bijna aan tafel! Vandaag maak je er een razendsnelle Aziatische bami mee, boordevol 
verse roerbakgroenten.  

Dit pittige Chinese kruidenmengsel bestaat 
uit verschillende specerijen, zoals steranijs, 

kaneel en kruidnagel, die samen alle 
basissmaken vertegenwoordigen.

5-KRUIDEN

Supersimpel Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

- V

§ d

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

NoedelsSojasaus

KnoflookteenRode peper f

Groentemix fGemarineerde 
kipfiletreepjes f

BAMI MET 5-KRUIDENKIP 
Met roerbakgroenten en rode peper



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 NOEDELS KOKEN EN BAKKEN
• Breek ondertussen de noedels boven de pan met water 

en kook, afgedekt, 3 – 4 minuten op middelhoog vuur. Giet 
daarna af. 

• Voeg de noedels toe aan de wok of hapjespan en roerbak 
nog 1 minuut op hoog vuur.

tTIP: Houd jij van bami met pit? Voeg dan tegelijkertijd met 
de groentemix 1/2 tl sambal per persoon of meer toe aan de 
wok of hapjespan.

4 SERVEREN 
• Verdeel het gerecht over de borden en voeg eventueel extra 

ketjap naar smaak toe.
 
 
 

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik dan 50 g noedels. 
Het gerecht bevat dan 555 kcal, 20 g vet, 59 g koolhydraten, 7 g 
vezels, 29 g eiwitten en 3,0 g zout. 

1 VOORBEREIDEN
• Kook ruim water in een pan met deksel voor de noedels.
• Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 

peper fijn. Pers de knoflook of snijd fijn. 

2 BAKKEN
• Verhit de zonnebloemolie in een wok of hapjespan 

met deksel.
• Bak gemarineerde kipfiletreepjes 5 minuten op 

middelhoog vuur.
• Voeg de rode peper, knoflook en groentemix toe t. 
• Voeg de sojasaus en ketjap toe en bak, afgedekt, 

4 – 6 minuten. Breng op smaak met peper en zout. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gemarineerde kipfiletreepjes (g) f 100    200    300    400    500    600    
Groentemix (g) 23) f 200    400    600    800    1000    1200    
Sojasaus (ml) 1) 6) 10    20    30    40    50    60    
Noedels (g) 1) 75    150    225    300    375    450    

Zelf toevoegen*
Zonnebloemolie* (el) 1 11/2 2 21/2 3 31/2
Ketjap* (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2728 / 652 484 / 116
Vetten (g) 21 4
 Waarvan verzadigd (g) 4,1 0,7
Koolhydraten (g) 78 14
 Waarvan suikers (g) 7,1 1,3
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 33 6
Zout (g) 3,3 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de  bami met 5-kruidenkip.



40 min

Eet binnen 3 dagen

8

§

* Gemakkelijk

Van de romige smaak van de buffelmozzarella tot de krokante kappertjes: dit gerecht is een feest 
voor de smaakpapillen. De druiven krijgen door het roosteren een zachtzoete smaak, wat goed 
past bij de zoute serranoham en zachte kaas. Als topping frituur je de kappertjes, een knapperige 
toevoeging aan deze salade. 

SALADE MET BUFFELMOZZARELLA EN SERRANOHAM  
MET GESCHAAFDE VENKEL EN GEROOSTERDE DRUIVEN

 SPECIAAL INGREDIËNT 

Kappertjes f

WalnotenDemi-baguette

Verse munt fVenkel f

Blauwe druiven fBuffelmozzarella f

Serranoham f

Gemengde sla f

Maak deze zomer elke week kans op één 
van de vijftig zomerse cadeaus. Je hoeft 

alleen maar een box te bestellen om mee te 
doen - lees er alles over op de blog.

EET MEE EN WIN!



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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CROSTINI MAKEN
 Snijd ondertussen de afgebakken demi-
baguette in dunne plakken en wrijf de plakken 
in met de overige olijfolie en zout. Verhit 
dezelfde koekenpan op middelhoog vuur en 
bak plakken 5 – 7 minuten per kant, of tot ze 
goudbruin en knapperig zijn. Druk ze met een 
spatel af en toe goed aan op de bodem van de 
pan. Haal uit de pan en bewaar apart.

tTIP: Pas op voor je vingers! Schaaf niet 
te ver door, er zal altijd een restje venkel 
overblijven dat je niet kunt schaven. 

BORDEN OPMAKEN
  Klop ondertussen in een saladekom de 
extra vierge olijfolie, witte balsamicoazijn, 
mosterd, honing, peper en zout met een 
garde tot een vinaigrette tt. Voeg de 
gemengde sla en de geschaafde venkel toe 
aan de saladekom en meng goed. Verdeel de 
salade over de borden en leg er de stukjes 
buffelmozzarella, de plakjes serranoham en 
de geroosterde druiven tussen.

SERVEREN
 Serveer de salade met de crostini en 
bestrooi met de knapperige kappertjes, 
het eventuele venkelloof, de munt en 
de walnoten.

ttTIP: Wanneer je een vinaigrette goed 
en langdurig klopt, ontstaat er een emulsie: 
de olie en de azijn zijn dan goed gemengd en 
zullen - eenmaal gecombineerd met andere 
ingrediënten  - minder snel schiften.

VENKEL SCHAVEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. Snijd 

de stengels van de venkel en snijd eventueel 
loof klein. Snijd de venkel vervolgens vanaf de 
bovenkant in kwarten en laat de harde kern 
zitten. Schaaf de kwarten venkel met een 
dunschiller in zo dun mogelijke plakjes, vanaf 
de smalle stengelkant t. Snijd de blaadjes 
verse munt in dunne reepjes. Scheur de 
buffelmozzarella in grove stukken.

ROOSTEREN EN BAKKEN
Laat de blauwe druiven aan de tak 

en meng ze in een ovenschaal voorzichtig 
met 1/4 el olijfolie per persoon. Rooster 15 – 
20 minuten in de oven. Leg de demi-baguette 
ernaast en bak de laatste 7 – 9 minuten  mee. 
Verhit ondertussen een koekenpan op hoog 
vuur en rooster de walnoten, zonder olie, 
totdat ze beginnen te geuren. Haal uit de pan 
en bewaar apart.

KAPPERTJES FRITUREN
 Dep de kappertjes droog met 
keukenpapier. Verhit de zonnebloemolie in 
een kleine steelpan op hoog vuur en wacht 
tot de olie goed heet is. Voeg de kappertjes 
voorzichtig toe aan de pan en frituur ze 
4 – 6 minuten, of tot ze knapperig zijn. Haal 
met een schuimspaan uit de pan en laat 
uitlekken op keukenpapier. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Venkel (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse munt (blaadjes) 
23) f

5 10 15 20 25 30

Buffelmozzarella (g) 
7) f

60 125 180 250 310 360

Blauwe druiven (g) f 125 250 375 500 625 750
Demi-baguette (st) 
1) 7) 17) 20) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Walnoten (g) 10 20 30 40 50 60
Kappertjes (g) f 10 20 30 40 50 60
Gemengde sla (g) 23) f 40 60 80 100 120 140
Serranoham (g) f 40 80 120 160 200 240

*Zelf toevoegen
Olijfolie* (el) 11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Zonnebloemolie* (el) 4 8 12 16 20 24
Extra vierge olijfolie* 
(el)

1 2 3 4 6 8

Witte balsamicoazijn* 
(el)

 1/2 1    11/2 2    3    4    

Mosterd* (tl)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Honing* (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4720 / 1128 791 / 189
Vetten (g) 63 11
 Waarvan verzadigd (g) 16,0 2,7
Koolhydraten (g) 98 16
 Waarvan suikers (g) 28,2 4,7
Vezels (g) 10 2
Eiwit (g) 37 6
Zout (g) 5,4 0,9

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Dunschiller, ovenschaal, koekenpan, kleine steelpan, schuimspaan, saladekom en garde. 
Laten we beginnen met het koken van de salade met buffelmozzarella en serranoham.



DESSE
RT

Rode druiven f Rozijnenbrood 

Griekse yoghurt f

Verse citroentijm f Honing 

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 15 – 20 min.4

- Supersimpel Citroentijm is door de subtiele tijmsmaak en de frisse 
ondertoon van de citroen erg geschikt voor zoete 
gerechten, zoals desserts. Door de rode druiven te 
roosteren, worden ze nog zoeter van smaak.

GEROOSTERDE RODE DRUIVEN MET CITROENTIJM 
Met krokant rozijnenbrood en Griekse yoghurt



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 

 

GEROOSTERDE RODE DRUIVEN MET CITROENTIJM
BENODIGDHEDEN: 
Ovenschaal en koekenpan

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Ris de blaadjes 
van de takjes citroentijm. Meng in een ovenschaal de 

rode druiven met de honing en de citroentijm. Rooster de 
druiven 15 minuten in de oven.

2 Smelt ondertussen de roomboter in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Snijd het rozijnenbrood in de lengte 

doormidden, en vervolgens in kleine blokjes. Bak de blokjes 
rozijnenbrood in de koekenpan in 10 – 12 minuten krokant.

3 Verdeel de Griekse yoghurt over de kommetjes of 
glaasjes en strooi het rozijnenbrood erover. Garneer 

met de geroosterde rode druiven.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Verse citroentijm (takjes) 23) f 6 12
Rode druiven (g) f 250 500
Honing (tl) 2 4
Rozijnenbrood 
(st) 1) 8) 17) 20) 21) 22) 25) 27) 

1 2

Griekse yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 250 500
*Zelf toevoegen

Roomboter* (el)  2 4
 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2042 / 488 626 / 150
Vetten (g) 16 5
 Waarvan verzadigd (g) 8,2 2,5
Koolhydraten (g) 71 22
 Waarvan suikers (g) 54,7 16,8
Vezels (g) 5 2
Eiwit (g) 11 3
Zout (g) 0,5 0,2

 
ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren 20) Soja 
21) Melk/lactose 22) (Andere) noten 23) Selderij 25) Sesam 
27) Lupine 



ONTBIJT 1- 

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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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

EIMUFFINS  
Met ontbijtspek, bosui en kaas

• Perssinaasappelen
• Aardbeien

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Bosui (st)   f 1 2

Ontbijtspek (plakken) f 4 8

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Geraspte belegen kaas (g) 7) f 25 50

Paprikapoeder (tl) ½ 1

*Zelf toevoegen

Zonnebloemolie* (el) ½ 1

Melk* (el) 2 4

Peper & zout* Naar smaak

  fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Muffinvorm en kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

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

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose

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

2 Snijd de bosui fijn en het ontbijtspek in dunne repen. Breek de eieren boven een 
kom en klopt samen met de melk los met een vork of garde.

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

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

 EIMUFFINS  
Met ontbijtspek, bosui en kaas 
 
 
 
YOGHURT MET KIWI 
EN PASSIEVRUCHT  
Met muesli en pompoenpitten  
 
 
CRACKERS MET 
AVOCADO   
Met tuinkers en komijnekaas 



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

VOLKOREN CRACKERS MET AVOCADO   
Met tuinkers en komijnekaas

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Volle yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 350 700

Groene kiwi (st) 1 2

Passievrucht (st) 1 2

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

Pompoenpitten (g) 19) 22) 25) 15 30

  fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1105 / 264 437 / 104
Vetten (g) 11 4
 Waarvan verzadigd (g) 4,5 1,8
Koolhydraten (g) 27 11
 Waarvan suikers (g) 16,5 6,5
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 12 5
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose  8) Noten 12) Sulfiet 
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 25) Sesam

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Avocado (st) ½ 1
Volkoren crackers (st) 1) 6 12
Komijnekaas (plak) 7) f 4 8
Tuinkers (el) 15) 23) 24) f 2 4

*Zelf toevoegen
Peper & zout* Naar smaak

  fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1648 / 394 1319 / 315
Vetten (g) 24 19
 Waarvan verzadigd (g) 12,4 9,9
Koolhydraten (g) 24 19
 Waarvan suikers (g) 1,2 1,0
Vezels (g) 9 7
Eiwit (g) 17 14
Zout (g) 1,3 1,0

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose  
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 23) Selderij 24) Mosterd 

1 Verdeel de volle yoghurt over de 
kommen. Schil de kiwi’s en snijd klein. 

2 Lepel het vruchtvlees uit de 
passievrucht en verdeel met de kiwi 

over de yoghurt. Bestrooi met de muesli 
en pompoenpitten. 

YOGHURT MET KIWI EN PASSIEVRUCHT  
Met muesli en pompoenpitten

1Halveer de avocado en lepel het 
vruchtvlees eruit en snijd in plakken.

2Beleg de crackers met de komijnekaas 
en verdeel de avocado erover. 

3Garneer met tuinkers en bestrooi met 
peper en zout naar smaak.


