
Rond of langwerpig, groen, geel of wit - 
courgettes bestaan in vele soorten en maten. 
En wist je dat je deze groente heel makkelijk 

zelf kunt kweken?

COURGETTE

Parelcouscous

Courgette fVerse tijm f

KnoflookteenRode ui

CitroenRode peper f

Rucola f

Garnalen f

In dit zonnige garnalengerecht ontmoeten de keukens van Europa en het Midden-Oosten elkaar. 
Parelcouscous wordt onder meer in Israël en Libanon veel gegeten, maar met ingrediënten als 
rucola, verse tijm en citroen gaan de smaken van dit gerecht meer richting Italië.Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

* L

§ d

Parelcouscous met garnalen en courgette 
Met verse tijm, rode peper en citroen

FamilybTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

 

WEEK 30 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode ui (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Citroen (st)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Verse tijm (takjes) 23) f 3 6 9 12 15 18
Courgette (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Garnalen (g) 2) f 90 180 270 360 450 540
Rucola (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 200 400 600 800 1000 1200
Olijfolie* (el) 1    2 2 2 3    3    
Zonnebloemolie* (el)  1/2 1 1 11/2 11/2 2
Peper & zout* naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2456 / 587 410 / 98
Vet totaal (g) 21 4
 Waarvan verzadigd (g) 3,5 0,6
Koolhydraten (g) 72 12
 Waarvan suikers (g) 12,7 2,1
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 25 4
Zout (g) 2,8 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 2) Schaaldieren
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Fijne rasp, pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscous met garnalen en courgette.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de rode ui 

en pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder 
de zaadlijsten van de rode peper en snijd de 
rode peper fijn. Rasp de schil van de citroen 
met een fijne rasp en pers de citroen uit. Ris 
de tijmblaadjes van de takjes en snijd de 
courgette in blokjes. 

PARELCOUSCOUS KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

pan met deksel en bak de parelcouscous al 
roerend 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg 
de bouillon toe, zet het vuur laag en kook de 
parelcouscous, afgedekt, 12 minuten. Giet 
indien nodig af. Roer daarna de korrels los en 
laat zonder deksel uitstomen.

 GARNALEN BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een wok of hapjespan en roerbak de garnalen 
3 minuten op middelhoog vuur t. Haal uit de 
pan en bewaar apart.    

COURGETTE BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in dezelfde wok 
of hapjespan en fruit de rode ui, knoflook en 
rode peper 2 minuten op middellaag vuur. 
Voeg de courgette, tijm, citroenrasp, peper 
en zout toe en bak 6 minuten.

MENGEN
 Voeg de garnalen, inclusief hun bakvocht, 
toe aan de courgette. Breng op smaak met 
½ el citroensap per persoon, peper en 
zout en verhit nog 1 minuut. Zet daarna het 
vuur uit. Scheur de rucola klein. Voeg de 
parelcouscous en rucola toe aan de wok of 
hapjespan en meng goed tt.

tTIP: Zijn de garnalen erg vochtig? Dep ze 
dan voordat ze de pan in gaan goed droog, zo 
kleuren ze tijdens het bakken mooi bruin. 

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
besprenkel naar smaak met extra citroensap.

ttTIP: Rucola kan na verhitting soms wat 
bitter smaken. Vind je dat niet lekker? Roer 
de rucola dan niet door de warme courgette, 
maar gebruik hem om het gerecht mee te 
garneren.



Rundermerguezworstjes  
f

TomatenpassataRode peper f

PaprikapoederVastkokende 
aardappelen

KnoflookteenTurkse groene peper f

Aïoli f

In Spanje eten ze patatas bravas als tapas met allerlei andere kleine gerechtjes ernaast. 
Vandaag combineer je deze krokante aardappeltjes met pittige tomatensaus met kruidige 
merquezworstjes en geroosterde Turkse groene pepers in zout. De bereidingswijze van deze 
milde pepers is afgeleid van pimentos de padron, een ander bekend tapasgerecht. 

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

* g

%

Patatas bravas met rundermerguezworstjes 
Met geroosterde Turkse pepers en aïoli

LactosevrijdTotaal: 40-45 min.9

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!
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GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 250    500    750    1000  1250    1500    

Paprikapoeder (tl) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Turkse groene peper 
(g) f

200 400 600 800 1000   1200   

Knoflookteen (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
Tomatenpassata (g) 50    100    150    200    250    300    
Rundermerguezworstjes 
(60 g) f

2    4    6    8    10    12    

Aïoli (el) 3) 10) 19) 22) f 1    2    3    4    5    6    
*Zelf toevoegen

Olijfolie* (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Peper & zout* naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3535 / 845 600 / 143
Vet totaal (g)  49 8
 Waarvan verzadigd (g)  12,0 2,0
Koolhydraten (g)  57 10
 Waarvan suikers (g)  8,5 1,4
Vezels (g)  9 2
Eiwit (g)  37 6
Zout (g)  0,9 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Kom, hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier, sauspan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de patatas bravas met rundermerguezworstjes.

AARDAPPELEN BAKKEN
Verwarm de oven op 220 graden. Schil de 

aardappelen en snijd in blokjes van 1 – 2 cm. 
Meng in een kom de aardappelen met 1/2 el 
olijfolie per persoon, het paprikapoeder, 
peper en zout. Verhit een hapjespan met 
deksel op middelhoog vuur en bak de 
aardappelen 25 – 30 minuten, afgedekt, op 
middelhoog vuur. Haal na 20 minuten de 
deksel van de pan. Schep regelmatig om.

PEPERS IN DE OVEN
Leg de Turkse groene pepers op een 

bakplaat met bakpapier en meng met 1/2 el 
olijfolie per persoon. Breng op smaak met ruim 
zoutt. Zet de bakplaat met pepers in de oven 
en bak 10 – 15 minuten, of totdat ze donker 
beginnen te worden. Schep halverwege de 
baktijd om.

 SNIJDEN
 Pers ondertussen de knoflook of snijd 
fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn.

SAUS MAKEN
 Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in een 
sauspan op middelhoog vuur. Bak de rode 
peper en knoflook 2 – 3 minuten. Verlaag het 
vuur, schenk de tomatenpassata erbij en laat 
5 minuten zachtjes doorkoken tot een dikke 
saus. Breng op smaak met peper en zout.

tTIP: Heb je grof zout in huis? Het is extra 
lekker om de Turkse groene pepers hiermee te 
zouten. Deze korrels blijven stevig tijdens het 
bakken en trekken er niet helemaal in. 

MERGUEZ BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een koekenpan en bak de merguezworstjes 
in 8 – 10 minuten op middelmatig vuur 
rondom bruin.

tTIP: Wees niet bang voor de Turkse groene 
pepers. Ze zijn, anders dan hun naam doet 
vermoeden, helemaal niet scherp maar mild 
van smaak.

SERVEREN
 Verdeel de Turkse pepers en de 
merguezworstjes over de borden. Serveer 
met de patatas bravas, pittige tomatensaus 
en een flinke lepel aïoli.

sTIP: Houd je van spicy? Voeg dan in stap 4 
de dubbele hoeveelheid rode peper aan de 
saus toe.



Van paars tot geel - gekleurde wortels zijn 
nu eerder uitzondering, maar wist je dat ze 

niet altijd oranje zijn geweest? In de 16e eeuw 
verschenen de eerste oranje exemplaren 

in Nederland.

WORTELS

Tomatenpuree

PaprikapoederGedroogde tijm

KnoflookteenUi

Pruimtomaat fPeen f

Grana padano fRode-paprikapesto f

Bruine ciabatta

Zo op tafel en boordevol vitaminen - en dat zijn nog maar twee van de vele voordelen van 
groentesoep! Deze tomatensoep geef je extra smaak door de toevoeging van wortel en grana 
padano. Tel daar de bruschetta met paprikapesto bij op en je zit zo in Italië. Wist je trouwens dat 
je bruschetta uitspreekt als broesketta? Handig voor wie deze zomer nog naar de laars reist!

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Calorie-focus

* V
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Tomatensoep met paprikapesto-bruschette 
Met peen en grana padano

FamilyTotaal: 25-30 min.6 b
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1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    2    3    3    4    
Peen (st) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Pruimtomaat (st) f 3    6    9    12    15    18    
Gedroogde tijm (tl) 1    2    3    4    5    6    
Paprikapoeder (tl) 1    2    3    4    5    6    
Tomatenpuree (blik)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Bruine ciabatta (st) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Rode-paprikapesto (g) 
7) 8) f

40 80 120 160 200 240

Geraspte grana padano 
(g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

*Zelf toevoegen
Olijfolie* (el)  1/2 1    2    2    3    3    
Honing* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Groentebouillonblokje* 
(st) 1/2   1 11/2 2 21/2 3

Extra vierge olijfolie* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2456 / 587 275 / 66
Vet totaal (g)  27 3
 Waarvan verzadigd (g)  8,7 1,0
Koolhydraten (g)  60 7
 Waarvan suikers (g)  26,2 2,9
Vezels (g)  13 1
Eiwit (g)  19 2
Zout (g)  4,9 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 25) Sesam 
27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, bakplaat met bakpapier en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de tomatensoep met paprikapesto-bruschette.

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Snijd de ui in halve ringen 
en pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de peen 
in dunne halve plakken en de pruimtomaat 
in parten.

GROENTEN BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

soeppan met deksel en fruit de ui en de 
knoflook 2 minuten op middelmatig vuur. 
Voeg de peen, pruimtomaat, gedroogde tijm, 
het paprikapoeder en de tomatenpuree toe 
en bak 2 minuten. 

 SOEP KOKEN
 Voeg de honing en het kokende water toe 
aan de soeppan. Verkruimel 1/2 bouillonblokje 
per persoon boven de pan. Kook de soep, 
afgedekt, 12 – 15 minuten op laag vuur.

BRUSCHETTE MAKEN
 Snijd ondertussen de ciabatta in plakken 
van 1 cm. Verdeel de sneetjes ciabatta over 
een bakplaat of ovenrooster met bakpapier, 
beleg met de rode-paprikapesto, besprenkel 
eventueel met de overige olijfolie en bak 
6 – 8 minuten in de oven.

SOEP PUREREN
 Haal de soep van het vuur, voeg de helft 
van de grana padano toe en pureer de soep 
met een staafmixer. Voeg eventueel (warm) 
water toe als je de soep wilt verdunnen en 
breng de soep op smaak met peper en zout.

SERVEREN
 Verdeel de soep over de soepkommen 
en garneer met de overige grana 
padano. Besprenkel naar smaak met 
extra vierge olijfolie en serveer met 
de paprikapesto-bruschette.

tTIP: Je kunt deze soep ook koud serveren, 
als een heerlijke zomerse gazpacho. Serveer 
de soep dan in een glaasje en laat de kaas 
achterwege of gebruik de kaas als topping 
voor de bruschette.



 De kleur van de olijf hangt af van het moment 
waarop je hem oogst: hoe langer je ze laat 

hangen hoe donkerder ze worden.

LECCINO-OLIJF

Leccino-olijven f

TomatenpassataRode cherrytomaten f

KnoflookteenVastkokende 
aardappelen

Tomaat fSjalot

Zeebaarsfilet met vel f

Met dit gerecht haal je het vakantiegevoel in huis! De smaakvolle combinatie van vis, tomaten 
en olijven neemt je mee naar de Mediterranee. Zeebaars is een delicate vis met een milde 
smaak, die zich goed leent om op de huid te bakken. Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g

§

Zeebaars met aardappelen in tomatensaus 
Met cherrytomaten en leccino-olijven

LactosevrijdTotaal: 30-35 min.7
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1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

 

WEEK 30 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Vastkokende 
aardappelen (g) 250    500    750    1000    1250    1500    

Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sjalot (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomaat (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Tomatenpassata (g) 100    200    300    400    500    600    
Leccino-olijven (g) f 15    25    35    45    60    70    
Zeebaarsfilet met vel 
(100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 100    200    300    400    500    600    
Olijfolie* (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Peper & zout* naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2498 / 597 326 / 78
Vet totaal (g)  25 3 
 Waarvan verzadigd (g)  4,0 0,5
Koolhydraten (g)  61 8
 Waarvan suikers (g)  9,6 1,3
Vezels (g)  10 1
Eiwit (g)  27 4
Zout (g)  2,2 0,3

ALLERGENEN

4) Vis

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, pan met deksel, wok of hapjespan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de zeebaars met aardappelen in tomatensaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Schil de aardappelen en 
snijd in stukken van ongeveer 2 bij 2 cm. Pers 
de knoflook of snijd fijn en snipper de sjalot. 
Snijd de tomaat in kleine blokjes. 

TOMATEN IN DE OVEN
Leg de rode cherrytomaten in een 

ovenschaal met de helft van de knoflook en 
meng met 1/2 el olijfolie per persoon. Breng 
op smaak met peper en zout en bak 10–15 
minuten in de oven t.

 AARDAPPELEN KOKEN
 Zorg ondertussen dat de aardappelen 
net onder water staan in een pan met 
deksel, breng afgedekt aan de kook en laat 
12 – 15 minuten zachtjes koken. Giet daarna 
af,  breng op smaak met peper en zout en laat 
zonder deksel uitstomen. 

SAUS MAKEN
 Verhit ondertussen 1/2 el olijfolie 
per persoon in een wok of hapjespan 
op middelmatig vuur en fruit de overige 
knoflook met de sjalot 2 – 3 minuten, voeg de 
tomaat toe en bak 1 minuut. Blus af met de 
tomatenpassata en de bouillon, breng aan de 
kook en laat 12 – 15 minuten tot ongeveer de 
helft inkoken op hoog vuur. Roer regelmatig 
door. Schep daarna de cherrytomaten uit de 
oven voorzichtig door de tomatensaus. 

ZEEBAARS BAKKEN
 Snijd ondertussen de leccino-olijven in 
dunne ringen. Dep de zeebaarsfilet droog met 
keukenpapier en wrijf in met peper en zout. 
Verhit de overige olijfolie in een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak de zeebaars 
2 – 3 minuten op het vel. Verlaag het vuur, keer 
de zeebaars om en bak nog 1 – 2 minuten. 

SERVEREN
 Schep de aardappelen met saus op de 
borden, leg de zeebaarsfilet erbij en garneer 
het gerecht met de leccino-olijven.

tTIP: Je kunt de tomaatjes eventueel ook bij 
de zeebaars in de pan leggen. Dan heb je geen 
oven nodig. Ze worden dan wel iets minder 
zacht maar ook lekker! Gebruik wel een grote 
pan zodat de vis goed krokant kan worden.



In Italië zie je de venkelknol, of 'finocchio', in 
veel gerechten terug. Benieuwd hoe je deze 

knol het beste kunt snijden? Op onze blog 
vind je een handig stappenplan.

VENKEL

Spinazie f

Italiaans gekruid 
kipgehakt f

Farfalle

KnoflookteenUi

Venkel fRode peper f

Geraspte  
belegen kaas f

Crème fraîche f

Dit gerecht staat in een handomdraai op tafel. Het gehakt hebben we vast voor je gekruid, voor 
extra veel smaak. De pasta is romig maar toch fris dankzij de lichte anijssmaak van de venkel. Je 
geeft het geheel wat pit met rode peper - vergeet niet te kijken hoeveel peper je nodig hebt voor 
het aantal personen waarvoor jij kookt.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

ROMIGE FARFALLE MET GEKRUID KIPGEHAKT 
Met venkel, spinazie en belegen kaas

Totaal: 20–25 min.5
Familyb

Quick & Easy LEES MEER OVER
• VENKEL • 
OP DE BLOG
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1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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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
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Venkel (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Farfalle (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Italiaans gekruid 
kipgehakt (g) f

100 200 300 400 500 600

Spinazie (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Crème fraîche 
(el) 7) 15) 20) f

3    6 9    12 15    18

Geraspte belegen kaas 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

*Zelf toevoegen
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) 3402 / 813 503 / 120
Vet totaal (g) 38 6
 Waarvan verzadigd (g) 17,1 2,5
Koolhydraten (g) 71 11
 Waarvan suikers (g) 9,9 1,5
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 42 6
Zout (g) 0,9 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose  
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren 20) Soja 
23) Selderij 

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de romige farfalle met gekruid kipgehakt.

KNOFLOOK EN UI SNIJDEN
Kook ruim water in een pan met deksel 

voor de farfalle. Snipper de ui en pers de 
knoflook of snijd fijn. 

PEPER EN VENKEL SNIJDEN
Verwijder de zaadlijsten van de rode 

peper en snijd de rode peper fijn t. Halveer 
de venkel, snijd in kwarten en verwijder de 
harde kern. Snijd de venkel in kleine blokjes.

FARFALLE KOKEN
Kook de farfalle, afgedekt, 

10 – 12 minuten in de pan met deksel en giet 
daarna af. Laat zonder deksel uitstomen. 

BAKKEN
Verhit ondertussen de olijfolie in een wok 

of hapjespan met deksel en bak het kipgehakt 
in 3 minuten los op middelhoog vuur. Voeg 
de ui, knoflook en rode peper toe en bak 
2 minuten mee. Voeg de venkel en 1 el water 
per persoon toe, bestrooi met peper en zout 
en bak, afgedekt, 5 minuten. 

SAUS MAKEN
Zet het vuur laag en scheur de spinazie, 

eventueel in delen, klein boven de wok of 
hapjespan en laat al roerend slinken. Voeg de 
crème fraîche en de helft van de belegen kaas 
toe en roer goed door. Voeg de farfalle toe, 
breng verder op smaak met peper en zout en 
verhit nog 1 minuut.

SERVEREN
Verdeel de pasta over de borden. Garneer 

met de overige belegen kaas.

tTIP: De zaadlijsten en zaadjes zijn het 
pittigste deel van de peper, daarom verwijder 
je ze hier. Houd je juist van pittig? Laat de 
zaadlijsten dan zitten.



De bataat of zoete aardappel is officieel geen 
aardappel maar een groente. Hij bevat meer 
vitaminen en mineralen, meer vezels en ook 

meer koolhydraten dan de aardappel.

BATAAT

Kerriepoeder

Kokosmelk Bataat

UiBasmatirijst

Rode peper fKnoflookteen

Yoghurt  f

Spinazie  fVrije-uitloopei f

Verse koriander f

Curry bestaat in allerlei soorten en smaken. Vandaag maak je een geurige variant met 
zoete bataat, zachte spinazie, yoghurt en kokosmelk. Kokosmelk wordt gemaakt van het 
geraspte, witte vlees van de kokosnoot en wordt in curry's vaak gebruikt als tegenhanger van 
pittige smaken.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen

* V

%

SPINAZIE-BATAATCURRY MET SPIEGELEI EN YOGHURT 
Met rode peper en verse koriander

FamilybTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Basmatirijst (g) 40 80 120 160 200 240
Ui (st)  1/2 1 1 2 2 3
Knoflookteen (st) 1 1 2 2 3 3
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Bataat (g) 100 200 300 400 500 600
Kokosmelk (ml)  26) 75 150 200 250 325 400
Kerriepoeder (tl) 9) 10) 2 4 6 8 10 12
Verse koriander 
(takjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Vrije-uitloopei (st) 3) f 1 2 3 4 5 6
Spinazie (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Yoghurt (el) 7) 19) 22) f 2 4 6 8 10 12

*Zelf toevoegen
Zonnebloemolie* (el) 1 1 2 2 3 3
Groentebouillonblokje* 
(st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Roomboter* (el)  1/2  1/2 1    1    11/2 11/2
Peper & zout* naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2711 / 648 396 / 95
Vet totaal (g) 33 5
 Waarvan verzadigd (g) 18,8 2,8
Koolhydraten (g) 63 9
 Waarvan suikers (g) 11,7 1,7
Vezels (g) 9 1
Eiwit (g) 22 3
Zout (g) 1,8 0,3

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose 9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 
26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de spinazie-bataatcurry met spiegelei en yoghurt.

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.         

GROENTEN SNIJDEN
Snipper ondertussen de ui en pers de 

knoflook of snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten 
van de rode peper en snijd de rode peper fijn. 
Schil de bataat en snijd in blokjes van 1 cm. 
Roer de kokosmelk goed door. 

 BATAAT BAKKEN
 Verhit de zonnebloemolie in een wok of 
hapjespan met deksel op middellaag vuur en 
fruit de ui, knoflook en rode peper 2 minuten 
s. Voeg de bataat en het kerriepoeder toe en 
bak 1 minuut mee.         

CURRY AFMAKEN
 Voeg vervolgens de kokosmelk en 
25 ml water per persoon toe en verkruimel 
¼ bouillonblokje per persoon boven de 
pan. Breng afgedekt aan de kook en laat 
10 minuten zachtjes koken. Snijd ondertussen 
de koriander fijn t.

SPIEGELEI BAKKEN
 Verhit, als de bataat bijna klaar is, 
de roomboter in een koekenpan en bak 
1 spiegelei per persoon. Bij meerdere eieren 
kan dat tegelijkertijd in één koekenpan. 
Bestrooi het ei met peper en zout. Scheur 
ondertussen de spinazie klein boven de pan 
met bataat en laat slinken.

tTIP: Er zitten meer takjes koriander bij 
dit gerecht dan je nodig hebt. Gebruik vooral 
meer koriander als je dat lekker vindt!

SERVEREN
 Verdeel de rijst over de borden en 
verdeel de curry en het spiegelei over de rijst. 
Garneer met de yoghurt en de koriander.

sTIP: Houdt er iemand niet van pittig? Voeg 
de rode peper dan naar smaak toe.



Mozzarella is de meest gegeten kaas in Italië. 
Het kan gemaakt worden van koemelk, maar 

de meest romige, smaakvolle mozzarella 
is: buffelmozzarella.

MOZZARELLA 

Basilicumcrème f

Rode peper fRisottorijst

KnoflookteenUi

Pruimtomaat fBleekselderij  f

Pecorino, gerasptf

Buffelmozzarella f

Waan je tijdens het koken van deze risotto in een Italiaanse cucina. De klassieke drie-eenheid 
mozzarella, basilicum en tomaat steelt de show in dit zomerse gerecht. Heb je nog een restje 
witte wijn in de koelkast staan? Blus de rijst dan af met een klein scheutje voor je de bouillon 
toevoegt. Door zuur toe te voegen aan de rijst geef je meer diepte aan het gerecht.

Veel handelingen Glutenvrij

Eet binnen 5 dagen

+ g

%

Risotto met buffelmozzarella 
Met tomaat, basilicumcrème en pecorino

VeggieVTotaal: 30-35 min.7 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
Ui (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Bleekselderij (stengels) 
9)f

1    2    3    4    5    6    

Pruimtomaat (st) f 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Risottorijst (g) 75    150    225    300    375    450    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Basilicumcrème (ml) 
23) f

8    15    24    30    39    48    

Buffelmozzarella (g) 
7) f

70    125    200    250    300    375    

Pecorino, geraspt (g) 
7) f

10    20    30    40    50    60    

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 250    500    750    1000    1250    1500    
Roomboter* (el) 1    1    2    2    3    3    
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) 2845 / 680  423 / 101
Vet totaal (g)  35 5
 Waarvan verzadigd (g)  17,1 2,5 
Koolhydraten (g)  68 10
 Waarvan suikers (g)  7,6 1,1
Vezels (g)  4 1
Eiwit (g)  21 3
Zout (g)  3,9 0,6

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de risotto met buffelmozzarella.

GROENTEN BEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui en 

pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de 
bleekselderij in dunne halve boogjes. Smelt 
de roomboter in een pan met deksel op 
middellaag vuur en voeg de ui, de knoflook, 
de bleekselderij, de olijfolie en 2 el water per 
persoon toe. Roerbak de groenten 5 minuten 
op laag vuur, of totdat ze zacht zijn. 

RISOTTORIJST BAKKEN
Snijd ondertussen de pruimtomaat in 

blokjes van 1 cm en bewaar apart.  Voeg de 
risottorijst toe aan de pan met deksel en bak 
al roerend 1 minuut.

 RISOTTO BEREIDEN
 Voeg 1/3 van de bouillon toe aan de pan 
met deksel en laat de rijstkorrels de bouillon 
langzaam opnemen t. Roer regelmatig door. 
Voeg zodra de bouillon door de risottokorrels 
is opgenomen weer 1/3 van de bouillon toe. 
Verwijder ondertussen de zaadlijsten van de 
rode peper en snijd de rode peper fijn. 

RISOTTO AFMAKEN
 Roer de tomatenblokjes door de risotto. 
Voeg de overige bouillon toe aan de risotto en 
laat de rijstkorrels de bouillon weer langzaam 
opnemen. Blijf goed doorroeren. De risotto 
is gaar zodra de korrel van buiten zacht is, 
maar nog een lichte bite heeft van binnen. Dit 
duurt ongeveer 20 – 25 minuten tt. Voeg 
eventueel extra water toe om de korrel nog 
verder te garen.

OP SMAAK BRENGEN
 Haal de pan van het vuur. Scheur de 
buffelmozzarella in stukjes en roer samen 
met de helft van de basilicumcrème door 
de risotto. Voeg vervolgens de helft van de 
geraspte pecorino en peper en zout naar 
smaak toe en laat, afgedekt, 2 minuten staan. 

ttTIP: De hoeveelheid vocht die je nodig 
hebt om de risotto te garen, is sterk afhankelijk 
van de grootte van je pan. Proef daarom 
tussendoor en voeg indien nodig meer water 
of bouillon toe.

SERVEREN
 Verdeel de risotto over de borden 
en bestrooi met de rode peper en de 
overige pecorino. Sprenkel de overige 
basilicumcrème erover.

tTIP: Vervang naar wens 50 ml van 
de bouillon per persoon door dezelfde 
hoeveelheid witte wijn. 



Dit kruid groeit razendsnel en doet het goed 
in een pot op de vensterbank. Van verse 

muntthee tot smaakmaker in salades - met 
munt kun je alle kanten op.

MUNT

Feta f

Volle yoghurt fHummus ras el hanout 
f

Tomaat fCourgette f

Tortilla Falafel met tomaat f

Verse muntf

Mezze zijn de Midden-Oosterse variant op de Spaanse tapas. Vandaag maak je van allerlei 
losse hapjes een verrassend zomers gerecht met falafel, hummus en tortilla's. Voor het echte 
vakantiegevoel zet je alles los op tafel zodat iedereen lekker zelf kan pakken.Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*
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Tortilla's met falafel & feta 
Met hummus-yoghurtsaus en verse munt

VeggieVTotaal: 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
Courgette (st) f  1/2 1    1 1/2 2    2 1/2 3    
Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Falafel met tomaat 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Tortilla 
(st) 1) 20) 22) 2    4    6    8    10    12    

Hummus ras el hanout 
(g) 11) 19) 22) f

40    80    120    160    200    240    

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

25    50    75    100    125    150    

Feta (g) 7) f 40    75    100    125    150    175    
Verse munt 
(blaadjes) 23) f

10    20    30    40    50    60    

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

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3448 / 824 594 / 142
Vet totaal (g)  46 8
 Waarvan verzadigd (g)  11,8 2,0
Koolhydraten (g)  72 12
 Waarvan suikers (g)  16,4 2,8
Vezels (g)  11 2
Eiwit (g)  25 4
Zout (g)  3,7 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 20) Soja 22) Noten 
23) Selderij

BENODIGDHEDEN
2x koekenpan, bakplaat met bakpapier en kom.
Laten we beginnen met het koken van de tortilla's met falafel & feta.

SNIJDEN
Verwarm de oven op 180 graden. Snijd 

de courgette en de tomaat in dunne 
halve plakken.

FALAFEL BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

koekenpan en bak de falafelballetjes 
7 – 8 minuten op middelmatig vuur. Keer 
regelmatig om. Haal daarna uit de pan en 
bewaar op een bord met keukenpapier.

 COURGETTE BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een andere koekenpan en bak de courgette 
7 – 8 minuten op middelhoog vuur. Breng op 
smaak met peper en zout. 

TORTILLA VERWARMEN
 Verpak ondertussen de tortilla's in 
aluminiumfolie en verwarm ze 2 – 3 minuten 
in de oven.

GARNERING VOORBEREIDEN 
Meng in een kom de hummus met 

de yoghurt en breng op smaak met 
peper en zout. Verkruimel de feta en snijd 
de verse munt fijn. Snijd de gebakken 
falafel doormidden.

SERVEREN
 Verdeel de hummus-yoghurtsaus 
over de tortilla's. Verdeel daar overheen de 
plakjes tomaat, courgette en als laatste de 
falafel. Garneer met de feta en verse munt en 
bestrooi naar smaak met peper. 

tTIP: Je kunt de tortilla na het bellegen in 
stukjes snijden of in zijn geheel oprollen.



Zoveel linzen, zoveel smaken. Van rode 
linzen in een curry tot groene linzen in een 

Franse salade - deze kleine peulvruchten zijn 
veelzijdig, voedzaam en vullend. 

LINZEN

Rucola f

Geroosterde 
hazelnoten

Sjalot

Pruimtomaat fGroene linzen

Gekonfijte kippendij fGedroogde tijm

Vive la France! Waan je met de rijke smaken van dit gerecht in een Franse bistro. Wij hebben je 
het meeste werk uit handen genomen door de kip alvast te konfijten. Met deze kooktechniek 
wordt het vlees langzaam gegaard in eigen vet, met als resultaat een heerlijk malse kip. Door de 
linzen met de vinaigrette te mengen wanneer ze nog warm zijn, komt de smaak nog beter tot 
zijn recht.

Gemakkelijk Glutenvrij

Eet binnen 3 dagen

* g
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Gekonfijte kippendij met Franse linzensalade  
Met rucola en pruimtomaat

LactosevrijdTotaal: 30-35 min.7 LEES ER ALLES OVER 
OP ONZE BLOG
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GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Groene linzen (g) 60    120    180    240    300    360    
Pruimtomaat (st) f 2    4    6    8    10    12    
Gedroogde tijm (tl) 1    2    3    4    5    6    
Gekonfijte kippendij 
(st) f

1    2    3    4    5    6    

Sjalot (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Geroosterde 
hazelnoten (g) 
8) 19) 22) 25)

20    40    60    80    100    120    

Rucola (g) 23) f 20    40    60    80    100    120    

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 200    400    600    800    1000    1200    
Olijfolie* (el)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Rodewijnazijn* (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie* 
(el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    

Honing* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3   
Mosterd* (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) 3397 / 812 506 / 121
Vet totaal (g)  49 7
 Waarvan verzadigd (g)  12,1 1,8
Koolhydraten (g)  46 7
 Waarvan suikers (g)  10,6 1,6
Vezels (g)  15 2
Eiwit (g)  44 7
Zout (g)  2,5 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, ovenschaal, bakplaat, aluminiumfolie, koekenpan en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de gekonfijte kippendij met Franse linzensalade.

LINZEN KOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Bereid de bouillon. Meng de groene linzen 
met de bouillon in een pan met deksel, breng 
afgedekt aan de kook en laat 25 – 30 minuten 
op laag vuur koken t. Giet daarna af en laat 
goed uitstomen. 

TOMAAT ROOSTEREN
Snijd ondertussen de pruimtomaat in 

blokjes van 2 cm. Meng de blokjes tomaat 
in een ovenschaal met de olijfolie en de 
gedroogde tijm. Breng op smaak met peper 
en zout en bak de tomaat 20 – 22 minuten in 
de oven.

 KIPPENDIJ IN DE OVEN
 Leg de gekonfijte kippendij op een 
bakplaat met aluminiumfolie, zet de bakplaat 
hoog in de oven en bak de laatste 15 minuten 
mee met de tomaat, of tot het huidje bruin en 
krokant is tt.

ttTIP: Gekonfijte kip is al gaar. Je hoeft 
hem dus alleen maar op te warmen en te 
wachten totdat het huidje krokant is.

VINAIGRETTE MAKEN
 Hak de geroosterde hazelnoten grof. 
Verhit een koekenpan op hoog vuur en 
rooster de hazelnoten goudbruin. Snipper 
ondertussen de sjalot. Meng in een kleine kom 
de rodewijnazijn, extra vierge olijfolie, honing 
en mosterd tot een dressing. Roer de sjalot 
erdoor en breng op smaak met peper en zout. 

tTIP: De kooktijd van linzen kan variëren. 
Zijn jouw linzen na 30 minuten nog hard, kook 
ze dan een paar minuten extra.

SALADE MENGEN
 Voeg de vinaigrette en de tomaat toe aan 
de pan met groene linzen en schep goed om.

SERVEREN
 Verdeel de rucola over de borden en 
schep de groene linzen met tomaat erop. Leg 
de gekonfijte kippendij erop en bestrooi met 
de hazelnoten.



Door slim te combineren hoeft het koken van een lekkere maaltijd helemaal niet lang te duren. 
Vandaag gebruik je groenten die je niet hoeft te snijden en die vlug gaar zijn. Een snelle saus 
maak je door krachtige smaakmakers te gebruiken als currypasta, tapenade, pesto of zoals 
vandaag: olijvencrème.

Courgette in de vorm van spaghetti - ook 
wel courgetti - is een echte trend. Het 
is snel gaar en je kunt het voor lichte 
maaltijden gebruiken, in plaats van 

gewone spaghetti.

COURGETTESPAGHETTI

Gemakkelijk Veggie

Calorie-focus

v

L 

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Geraspte  
geitenkaas f

Groene-  
olijvencrème f

KnoflookteenLinguine

Babyspinazie fSpaghetti van courgette 
f

Linguine met courgettespaghetti en olijvencrème 
Met geitenkaas en babyspinazie

*
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 PASTA MENGEN 
• Voeg het grootste deel van de babyspinazie, de 

olijvencrème, de helft van de geraspte geitenkaas, 
de linguine, 11/2 el kookvocht per persoon, de witte 
balsamicoazijn en flink wat zwarte peper toe aan de wok en 
schep goed om. 

• Verhit op middelmatig vuur totdat de spinazie begint 
te slinken.

4 SERVEREN 
• Verdeel de overige babyspinazie over de borden. 
• Schep de linguine erop en bestrooi met de 

overige geitenkaas.

1 VOORBEREIDEN
• Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel, voeg 

de linguine toe en kook 12 – 14 minuten. Giet af en bewaar 
een klein beetje kookvocht.

• Pers ondertussen de knoflook of snijd fijn.

2 COURGETTESPAGHETTI BAKKEN
• Verhit 5 minuten voordat de linguine klaar is de roomboter 

in een wok op middelhoog vuur, voeg de knoflook toe en 
fruit 1 minuut.

• Voeg de courgettespaghetti toe, verkruimel het 
bouillonblokje boven de pan en roerbak 1 – 2 minuten.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Linguine (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Spaghetti van courgette (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Babyspinazie (g) 23) f 65    125    190    250    325    375    
Groene-olijvencrème (g) 7) f 40    80    120    160    200    240    
Geraspte geitenkaas (g) 3) 7) f 25    50    75    100    125    150    

Zelf toevoegen*
Roomboter* (el) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillonblokje* (st)  1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4
Witte balsamicoazijn* (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) 3050 / 729 490 / 117
Vetten (g)  38 6
 Waarvan verzadigd (g)  21,1 3,4
Koolhydraten (g)  72 12
 Waarvan suikers (g)  8,6 1,4
Vezels (g)  5 1
Eiwit (g)  21 3
Zout (g) 1,4 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 20) Soja 23) Selderij 

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel en wok. 
Laten we beginnen met het koken van de  linguine met courgettespaghetti en olijvencrème.



Reis met ons naar de andere kant van de wereld met deze Japanse favoriet. Deze heldere 
noedelsoep kan in Japan op elk moment van de dag: van ontbijt tot diner. De soep zit 
boordevol groenten en wordt geserveerd met plakjes vlees, vis of een eitje. Ramen is niet de 
naam van de noedels, maar van het gerecht zelf. Voor het echte oosterse gevoel eet je de ramen 
met stokjes!

Gember is, net als kurkuma, de wortel van 
een plant. Heb je wat gember over? Snijd 
het in dunne plakjes en giet er heet water 
op voor een huisgemaakte gemberthee.

GEMBER 

Supersimpel Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen

- L

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Sojasaus

UdonnoedelsGroentemix spitskool & 
broccoli f

Rode peper fVerse gember

Champignons fPeen f

Kabeljauwfilet zonder 
vel f

Japanse ramen met gebakken kabeljauw  
Met udonnoedels, spitskool en broccoli

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 30 | 2018

3 VIS BAKKEN
• Dep ondertussen de kabeljauw droog met keukenpapier.
• Verhit de overige zonnebloemolie in een koekenpan en bak 

de kabeljauw 2 – 3 minuten per kant. 
• Breng op smaak met peper en zout. 

tTIP: Heb je visbouillon in huis? Vervang dan de 
groentebouillon door visbouillon.

4 SERVEREN
• Breng de soep op smaak met de sojasaus en peper. 
• Verdeel de ramen over de soepkommen en serveer de 

kabeljauw erop.

ttTIP: Snijd de noedels in kleinere stukjes voordat je ze 
aan de pan toevoegt. Dat eet straks een stuk makkelijker.

1 VOORBEREIDEN
• Bereid de bouillon t. 
• Schil de gember en snijd of rasp fijn. 
• Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 

peper fijn.
• Snijd de peen in dunne halve plakken. Snijd de 

champignons in kwarten. 

2 SOEP MAKEN
• Verhit de helft van de zonnebloemolie in een wok of 

soeppan. Fruit de gember en rode peper 2 – 3 minuten op 
middelhoog vuur.

• Voeg de peen en de groentemix toe en roerbak 2 minuten. 
• Voeg de bouillon toe en laat 6 – 8 minuten koken. Voeg 

halverwege de champignons en de noedels toett. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse gember (cm) 1    2    3    4    5    6    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Peen (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Champignons (g) f 60    125    190    250    315    375    
Groentemix spitskool & broccoli (g) 
23) f

100    200    300    400    500    600    

Udonnoedels (g) 1) 100    200    300    400    500    600    
Sojasaus (zakje) 1) 6)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Kabeljauwfilet zonder vel (120 g) 
4) f

1    2    3    4    5    6    

*Zelf toevoegen
Groentebouillon* (ml) 400 800 1200 1600 2000 2400
Zonnebloemolie* (el) 2 3 3 4 4 5
Peper & zout* naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2025 / 503 227 / 56 
Vetten (g)  22 2
 Waarvan verzadigd (g)  3,4 0,4
Koolhydraten (g)  41 5
 Waarvan suikers (g)  8,1 0,9
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  32 4
Zout (g)  7,9 0,9

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis 6) Soja 
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

LTIP: Let jij op je zoutinname? Gebuik dan zoutarme 
bouillon, vervang een deel van de bouillon door water of laat 
de sojasaus achterwege.

BENODIGDHEDEN
Wok of soeppan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Japanse ramen met gebakken kabeljauw.   



45-50 min0

+ Veel handelingen

Laat je niet misleiden door de bereidingstijd van dit recept, de oven neemt het meeste werk uit 
handen. Varkenshaas is het meest malse deel van het varken. Het vlees bak je eerst kort aan, op hoge 
temperatuur en niet te lang, zodat het wel lekker bruin wordt maar niet uitdroogt. De gratin wordt 
heerlijk romig doordat je de aardappelen voorkookt in room in plaats van in water. 

VARKENSHAAS MET ZOMERGRATIN 
VAN AARDAPPEL EN CHERRYTOMATEN MET KNAPPERIGE SERRANOHAM

Kappertjes zijn de ongeopende 
bloemknopjes van de kappertjesplant. 

Wordt de bloem bevrucht dan krijg je een 
besje, ook wel bekend als kapperappeltjes.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

HELLO KAPPERTJES

Varkenshaasmedaillons 
f

Serranoham fKappertjes f

KnoflookteenAardappelen

Rode  
cherrytomaten f

Weerribben Slagroom 
BIO f

Verse basilicum f

Eet binnen 3 dagen§



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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VARKENSHAAS BEREIDEN
 Verhit ondertussen de olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bestrooi 
de varkenshaas met flink wat peper en zout. 
Bak in 4 minuten rondom bruin in de hete olie. 
Zet het vuur uit, voeg de roomboter toe en 
schep goed om. Leg de varkenshaas inclusief 
bakvet in een andere ovenschaal en bak 7–10 
minuten in de oven. Haal uit de oven en laat 
maximaal 1– 2 minuten op een snijplank 
rusten onder aluminiumfolie. 

SNIJDEN
  Snijd ondertussen de blaadjes basilicum 
fijn. Snijd de varkenshaas in plakken.

SERVEREN
 Verdeel de tomaat-aardappelgratin over 
diepe borden en serveer met de varkenshaas. 
Bestrooi de gratin met het basilicum en 
verkruimel de knapperige ham over de gratin 
en de varkenshaas. Schenk het bakvet uit de 
ovenschaal naar wens over de varkenshaas.

AARDAPPELEN KOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil 

de aardappelen en snijd ze in dunne schijfjes. 
Pers de knoflook of snijd fijn. Schenk de 
slagroom en de melk in een pan met deksel, 
verkruimel het bouillonblokje erboven en voeg 
de knoflook en de aardappelen toe. Breng 
aan de kook en laat, afgedekt, 9 – 11 minuten 
zachtjes koken. De aardappel hoeft nog niet 
gaar te zijn.

GRATIN MAKEN
Haal de aardappel uit de pan met een 

schuimspaan. Laat het melkmengsel nog 
4 – 6 minuten, onafgedekt, zachtjes koken, of 
tot het de consistentie van dikke room heeft. 
Halveer ondertussen de rode cherrytomaten. 
Meng de aardappelen en kappertjes in 
een ovenschaal met de room en verdeel de 
cherrytomaten erover.

 GRATIN EN HAM BAKKEN
 Zet de ovenschaal in de oven en bak 
20 – 25 minuten, of totdat de aardappel gaar 
is en de tomaat zacht. Verdeel ondertussen de 
serranoham over een bakplaat met bakpapier. 
Zorg ervoor dat de plakjes niet overlappen. 
Bak de serranoham 8 – 10 minuten mee met 
de gratin in de oven, of totdat hij knapperig is. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aardappelen (g) 250    500    750    1000    1250    1500    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Slagroom 
(ml) 7) 15) 20) f

100    200    300    400    500    600    

Rode cherrytomaten 
(g) f

250    500    750    1000    1250    1500    

Kappertjes (g) f 20    40    60    80    100    120    
Serranoham (g) f 20    40    60    80    100    120    
Varkenshaasmedaillons 
(120 g) f

1    2    3    4    5    6    

Verse basilicum 
(blaadjes) 23) f

6    12    18    24    30    36    

Zelf toevoegen*
Melk* (ml) 25    50    75    100    125    150    
Groentebouillonblokje* 
(st)

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

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

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3925 / 938 488 / 117
Vetten (g)  55 7
 Waarvan verzadigd (g)  28,7 3,6
Koolhydraten (g)  64 8
 Waarvan suikers (g)  4,1 0,5
Vezels (g)  10 1
Eiwit (g)  42 5
Zout (g) 4,9 0,6

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, schuimspaan, 2x ovenschaal, bakplaat met bakpapier, koekenpan en aluminiumfolie. 
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaas met zomergratin.



Vrije-uitloopei f Zure room f

Frambozenjam 

American pancakemix Blauwe rozijnen

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 15 – 20 min.4

- Supersimpel Deze dikke pannenkoekjes zijn lekker als dessert, maar 
doen het ook goed als uitgebreid ontbijt. Met de jam maak 
je in een handomdraai een simpele frambozenroom. 

ROZIJNENPANNENKOEKJES 
Met frambozenroom



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 

 

ROZIJNENPANNENKOEKJES

BENODIGDHEDEN: 
Beslagkom, garde, koekenpan en kom.

1Roer in een beslagkom het ei los met een garde. Schenk 
al roerend met een garde de melk erbij. Voeg vervolgens 

beetje bij beetje de American pancakemix toe en roer de 
blauwe rozijnen erdoor. Vind je het lastig om te roeren? 
Voeg dan eventueel iets meer melk toe, het beslag hoort 
echter wel dik te zijn. 

2 Verhit een deel van de roomboter in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Schenk 3 kleine pannenkoekjes in de 

pan. Draai de drie-in-de-pan om wanneer er gaatjes in het 
beslag ontstaan. Herhaal dit met de rest van het beslag en 
de overige roomboter. Je kunt per persoon ongeveer 6 kleine 
pannenkoekjes uit het beslag halen.

3 Meng ondertussen in een kom de zure room met de 
frambozenjam tot een egale roze saus.

4 Verdeel 3 pannenkoekjes per persoon over de borden. 
Schep de frambozensaus op de pannenkoekjes 

of serveer deze er apart naast. Bewaar de overige 
pannenkoekjes in de koelkast en eet ze bijvoorbeeld 
als ontbijt.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) 1 2
American pancakemix (g) 1) 27) 200 400
Blauwe rozijnen (g) 19) 22) 25) 40 80
Zure room (g) 7) f 150 300
Frambozenjam (potje) 19) 22) 2 4

*Zelf toevoegen
Halfvolle melk* (ml) 100 200
Roomboter* (el) 2    4

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) 2105 / 503 1079 / 258 
Vetten (g) 26 13
 Waarvan verzadigd (g) 16,8 8,6
Koolhydraten (g) 56 29
 Waarvan suikers (g) 23,7 12,2
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 40 21
Zout (g) 0,8 0,4

 
ALLERGENEN

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

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

FRIESE SUIKERBOL  
Met sinaasappelboter, volle yoghurt en sinaasappelsap

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Friese suikerbol (st) 
1) 3) 7) 13) 20) 22) 25)

2 4

Volle yoghurt (ml) 7) 15) 20) f 300 600

Handsinaasappel (st) 4 8

*Zelf toevoegen

Roomboter* (el) 2 4

fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Fijne rasp en kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2469 / 590 499 / 119
Vetten (g) 23 5
 Waarvan verzadigd (g) 13,4 2,7
Koolhydraten (g) 76 15
 Waarvan suikers (g) 49,9 10,1
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 14 3
Zout (g) 0,9 0,2

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose 13) Lupine

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20) Soja 22) Noten  
25) Sesam

1Haal de roomboter uit de koelkast en verwarm de oven voor op 180 graden. Bak de 
suikerbol 2 – 3 minuten in de oven.

2Was ondertussen de sinaasappel grondig en rasp de schil van ½ sinaasappel 
per persoon met een fijne rasp. Meng in een kom de sinaasappelrasp met de 

roomboter. Schil 1 sinaasappel per persoon en verdeel in parten. Pers de overige 
sinaasappelen uit. 

3Meng de yoghurt met het sinaasappelsap. Serveer de Friese 
suikerbol met de sinaasappel-roomboter, de sinaasappelparten en 

het yoghurt-sinaasappeldrankje. 

 FRIESE SUIKERBOL  
Met sinaasappelboter, volle 
yoghurt en sinaasappelsap  
 
 
PAPAYABOTEN MET 
GRIEKSE YOGHURT  
Met kiwi en muesli  
 
 
CRACKERS MET 
GEITENKAAS   
Met avocado en alfalfa  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

CRACKERS MET GEITENKAAS   
Met avocado en alfalfa

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Papaya (st) 1 2

Kiwi (st) 2 4

Griekse yoghurt (g) 7) 15) 20) f 150 300

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

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1234 / 295 380 / 91
Vetten (g) 11 3
 Waarvan verzadigd (g) 5,5 1,7
Koolhydraten (g) 39 12
 Waarvan suikers (g) 28,5 8,8
Vezels (g) 6 2
Eiwit (g) 7 2
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten 12) Sulfiet

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

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Rustieke crackers (st) 1) 6 12

Verse geitenkaas (g) 7) f 50 100

Avocado (st) 1 2

Alfalfa (el) f 3 6

*Zelf toevoegen

Peper & zout* naar smaak

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

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

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 

1 Snijd de papaya in de lengte 
doormidden en lepel de zaden er 

uit. Lepel daarna een gedeelte van 
het vruchtvlees los maar laat in de 
papaya zitten.

2 Leg op elk bord een papaya-helft. 

3 Vul de papaya met de Griekse yoghurt. 
Snijd de kiwi in stukjes en leg op de 

yoghurt. Bestrooi met de muesli. 

PAPAYABOTEN MET GRIEKSE YOGHURT  
Met kiwi en muesli

1Beleg de crackers met de 
verse geitenkaas. 

2 Snijd de avocado doormidden, 
verwijder de pit en snijd het vruchtvlees 

in blokjes. Verdeel  de blokjes avocado over 
de geitenkaas.

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



DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK 
Week 31 - 28 juli t/m 01 augustus

Lauwwarme salade met gerookte forel Kip-cheeseburgers met zoete rode ui Orzo met broccoli, pecorino en pijnboompitten Linguine met cherrytomaten en ansjovisboter

 Koreaanse biefstukwraps met groenten

Licht pittige bouillon met gehaktballetjes

Rucolastamppot met kruidenkaas

 Gebakken gnocchi met groene pesto

Aubergine uit de oven met rigatoni Indiase dahl met bataat en kokosmelk

 Kipshoarma met couscoussalade PREMIUM : Garnalen in verse tomatensaus



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

WEEK 30 | 2018

Rijstpudding met blauwe bessen en kardemom

Beschuitje pindakaas-banaan

Boeren-vanillekwark met koekjesbodem

Ciabatta met spekomelet Kwark met meloen

Of kies voor de FRUITBOX

Trakteer jezelf op een DESSERT

De ONTBIJTBOX

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Eet jij deze zomer  
met ons mee?

Dan nemen wij je met onze gerechten mee op reis

 én maak je elke week kans op mooie prijzen!

Vergeet jouw box niet te bestellen! 
Lees meer op: blog.hellofresh.be/zomergeluk  

blog.hellofresh.nl/zomergeluk

Volgende week 
te winnen:

50x tegoedbon van fonQ. 
Bij fonQ ben je aan het juiste adres 

voor de laatste trends op het 
gebied van wonen en koken.

Dahl met bataat  
en kokosmelk 

Reis volgende week 
naar India of kies een 

van de andere culinaire 
bestemmingen.

t.w.v. 
€50,-


