
Voor een gezonde toekomst van onze 
oceanen, meren en rivieren kiezen wij voor 

duurzaam gevangen of gekweekte vis. Lees 
er meer over in de Viskrant die deze week in 
het kader van de Bewuste Visweek in jouw 

box zit.

SCHELVIS

Het Nederlandse woord 'ratjetoe' is een verbastering van ratatouille. Dit Franse gerecht van 
gestoofde groenten is niet alleen zo klaar, maar is ook een perfecte manier om restjes groente 
op te maken. Door tomatentapenade te gebruiken is de ratatouille snel op smaak.Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen
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Schelvisfilet met tomatentapenade 
Met ratatouille en rijst

Totaal: 30-35 min.7

Aubergine fPruimtomaat f

Rode peper fKnoflookteen

Schelvisfilet  
zonder vel f

TomatentapenadefPaprikapoeder

UiBasmatirijst 



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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BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Basmatirijst (g) 85    170 250 335 420 500
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    2    3    4    4    
Rode peper (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Pruimtomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Aubergine (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Paprikapoeder (tl) 1    2    3    4    5    6    
Tomatentapenade 
(g) 4) f

40    80    120    160    200    240    

Schelvisfilet zonder vel 
(100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 100 150 200 250 300 350
Olijfolie(el) 1 1 2 2 3 3
Zwarte balsamicoazijn 
(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) 2849 / 681 349 / 83
Vet totaal (g)  24 3
 Waarvan verzadigd (g)  5,8 0,7
Koolhydraten (g)  84 10
 Waarvan suikers (g)  12,8 1,6
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  31 4
Zout (g)  2,3 0,3

ALLERGENEN

4) Vis

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 60 g rijst per persoon. Het gerecht bevat 
dan 592 kcal, 23 g vet, 64 g koolhydraten, 
7 g vezels, 28 g eiwitten en 2,0 g zout. De 
overgebleven rijst kun je bijvoorbeeld 
meekoken met een soep.

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel, bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de schelvisfilet met tomatentapenade.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

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. Bereid ook 
de bouillon voor de ratatouille.

SNIJDEN
Snipper ondertussen de ui en pers of 

snijd de knoflook fijn. Verwijder de zaadlijsten 
van de rode peper en snijd de rode peper 
fijn. Snijd de pruimtomaat en aubergine in 
kleine blokjes.

BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan 
met deksel en bak de ui, knoflook en rode 
peper 2 minuten op middelmatig vuur. Voeg 
de tomaat en zwarte balsamicoazijn toe en 
bak 2 minuten.

RATATOUILLE MAKEN
 Voeg de aubergine, het paprikapoeder 
en de helft van de tomatentapenade toe en 
bak nog 1 minuut. Voeg de bouillon toe, laat 
10 – 12 minuten, afgedekt, zachtjes koken of 
tot de aubergine zacht is. Haal halverwege de 
deksel van de pan. Breng op smaak met peper 
en zout.

VIS BAKKEN
 Bestrooi ondertussen een kant van de 
schelvisfilet met peper en zout. Draai de filet 
om en besmeer de andere kant met de overige 
tomatentapenade. Leg de schelvisfilet 
op een bakplaat met bakpapier en bak 
6 – 8 minuten in de oven. 

 

SERVEREN
 Serveer de schelvisfilet met de rijst en 
de ratatouille.



Deze grassoort wordt ook wel sereh genoemd 
en is een echte smaakmaker. Het wordt vaak 

meegekookt in plaats van opgegeten en 
geeft een frisse, iets pittige smaak af.

CITROENGRAS

Snijbonen f

Vers citroengrasKokosmelk

Rode peper fVerse gember

Gekruide 
kippendijreepjes f

Peen f

Vissaus

Limoen Verse basilicum f

Verse udonnoedels

Met ingrediënten als citroengras, kokosmelk en vissaus haal je met deze kokos-noedelsoep de 
authentieke Aziatische keuken in huis. Vissaus lijkt misschien een bijzonder ingrediënt in
een noedelsoep met kippendijen, maar het wordt in Azië in allerlei gerechten gebruikt als 
smaakmaker. Het geeft je soep een diepe, hartige smaak – lekker in combinatie met de friszure 
smaak van het citroengras.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen
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KOKOS-NOEDELSOEP MET KIPPENDIJ  
Met vers citroengras en basilicum

Calorie-focusLTotaal: 25 min.5

Lactosevrijd



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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BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
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 (g) f 50    100 150    200 250    300
Gekruide 
kippendijreepjes (g) f

100 200 300 400 500 600

Kokosmelk (ml) 26) 125    250 375    500 625    750
Vers citroengras (st) 1    1 1    1 2    2
Snijbonen (g) 23) f 100    200 300    400 500    600
Verse udonnoedels 
(g) 1) 100 200 300 400 500 600

Verse basilicum 
(blaadjes) 23) f

5 10 15 20 25 30

Limoen (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Vissaus (ml) 4) 10 20 30 40 50 60

Zelf toevoegen
Kippenbouillon (ml) 300    600    900    1200    1500    1800    
Zonnebloemolie (el) 1    1 2    2 3    3
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2690 / 643 332 / 79
Vet totaal (g) 40 5
 Waarvan verzadigd (g) 23,9 2,9
Koolhydraten (g) 44 5
 Waarvan suikers (g) 6,1 0,8
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 27 3
Zout (g) 7,2 0,9

ALLERGENEN

1) Gluten 4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij 26) Sulfiet 

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Vervang 
dan 50 ml kokosmelk door 50 ml extra 
bouillon. Het gerecht bevat dan 560 kcal, 
31 g vet, 43 g koolhydraten, 8 g vezels, 
26 g eiwitten en 7,7 g zout. 

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kokos-noedelsoep met kippendij.

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Schil de gember en 

rasp of snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten van 
de rode peper en snijd de rode peper fijn. 
Weeg de peen af en snijd in dunne plakjes. 

BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een soeppan 

met deksel en fruit de gember en rode peper 
1 – 2 minuten op middelmatig vuur. Voeg de 
gekruide kippendijreepjes toe en roerbak 
2 – 3 minuten.

 SOEP KOKEN
 Roer de kokosmelk goed door en 
voeg, samen met de bouillon, toe aan de 
soeppan. Kneus het citroengras door het op 
3 plaatsen te knikken. Voeg het citroengras, 
de snijbonen en de peen toe aan de pan. Laat, 
afgedekt, 8 minuten zachtjes koken. Kook 
halverwege ook de noedels meet.

GARNERING VOORBEREIDEN
 Scheur ondertussen de blaadjes 
basilicum grof. Pers de helft van de limoen uit 
en snijd de andere helft in parten.  
 
 

 
 

LTIP: Let jij op je zoutinname? Laat de 
vissaus dan achterwege of gebruik 1/4 tl per 
persoon. Eventueel kun je ook natriumarme 
bouillon gebruiken.

OP SMAAK BRENGEN  
 Haal het citroengras uit de soep en breng 
op smaak met de vissaus, het limoensap en 
peper en zout naar smaak.     
   
      
 
      

      
 

SERVEREN
 Verdeel de soep over de kommen 
en garneer met de basilicum en 
de limoenparten.  
 
 

 

tTIP: Je kunt de verse udonnoedels in 
vieren snijden voordat je ze aan de soep 
toevoegt. Dat eet een stuk makkelijker!



Met Alpro Cuisine maak je heerlijk romige 
gerechten. Dit plantaardige alternatief voor 
room is veelzijdig en eenvoudig te gebruiken 

in allerlei recepten. De lichte textuur gaat 
bovendien gepaard met een 

rijke smaak.

ALPRO SOYA CUISINE

Geraspte  
grana padano f

Alpro Soya Cuisine 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

Eet binnen 5 dagen

*
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Romige groentelasagne met spinazie  
Met courgette en grana padano

Totaal: 40-45 min.9



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

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

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) 3820 / 913 464 / 111
Vet totaal (g)  55 7
 Waarvan verzadigd (g)  22,9 2,8
Koolhydraten (g)  67 8
 Waarvan suikers (g)  14,3 1,7
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  34 4
Zout (g)  3,0 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 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 Alpro Soya Cuisine, 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.



Voor een gezonde toekomst van onze 
oceanen, meren en rivieren kiezen wij voor 

duurzaam gevangen of gekweekte vis. Lees 
er meer over in de Viskrant die deze week in 
het kader van de Bewuste Visweek in jouw 

box zit.

DORADE

Mayonaise f

 Doradefilet met vel fVastkokende 
aardappelen

Verse dille fKomkommer f

Little gem fSjalot

In Scandinavië zijn ze gek op dille. Dit verfijnde kruid heeft een licht anijsachtige smaak en 
is erg populair als smaakmaker in visgerechten. Wij hebben dit keer voor dorade gekozen. 
Dorade, ook wel bekend als goudbrasem, is een witvis met een stevige, volle smaak. De vis is 
gemakkelijk te bereiden en dat doe je vandaag door hem kort te bakken met mosterd voor 
extra pit. 

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

SCANDINAVISCHE SALADE MET DORADE 
Met gebakken aardappelen

Calorie-focusLTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Verse dille  
(takjes) 23) f

4    8    12    16    20    24    

Sjalot (st)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Little gem (st) f 1    2    3    4    5    6    
Vastkokende 
aardappelen (g) 250    500    750    1000    1250    1500    

Doradefilet met vel  
(100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

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

1    2    3    4    5    6    

Zelf toevoegen
 Olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Witte wijnazijn (tl) 1    2    3    4    5    6    
Honing (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Extra vierge olijfolie (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mosterd (tl) 3    6    9    12    15    18    
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) 2615 / 625 448 / 107
Vet totaal (g)  32 5
 Waarvan verzadigd (g)  7,7 1,3
Koolhydraten (g)  54 9
 Waarvan suikers (g)  8,1 1,4
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  26 4
Zout (g)  0,8 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Scandinavische salade met dorade.

SNIJDEN
Snijd de komkommer in dunne plakken. 

Hak de dille grof en snipper de sjalott. Snijd 
de little gem in smalle reepjes. 

tTIP: Houd je niet van rauwe sjalot? Bak 
hem dan mee met de doradefilet in stap 5.

AARDAPPELEN BAKKEN
Schil de aardappelen of was ze grondig 

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

 SALADE MAKEN
 Meng in een saladekom de witte 
wijnazijn, honing, extra vierge olijfolie en 1/2 tl 
mosterd per persoon tot een dressing. Breng 
op smaak met peper en zout. Meng vervolgens 
de komkommer, de little gem en de dille 
door de dressing.

DORADE INSMEREN
Dep de doradefilet droog met 

keukenpapier. Smeer beide kanten van de 
doradefilet goed in met de overige mosterd, 
gebruik je handen of een kwastje. Breng op 
smaak met peper en zout. 

DORADE BAKKEN
 Verhit de roomboter in een koekenpan 
op middelhoog vuur. Bak de doradefilet 
2 – 3 minuten op het vel en 1 – 2 minuten aan 
de andere kant. Breng op smaak met peper en 
zout tt.

ttTIP: Zorg dat de pan goed heet is voor je 
de vis toevoegt.  De vis plakt dan minder snel 
aan de bodem van de pan.

SERVEREN
 Serveer de Scandinavische salade 
met de gebakken aardappelen en de 
mosterddorade. Garneer met de mayonaise. 



Grieken zijn gek op hun nationale 
trots: gemiddeld eten zij jaarlijks maar 

liefst 10 kilo per persoon van deze 
traditionele schapenkaas!

FETA

IJsbergsla f

Tomaat fVerse munt f

Gemalen kurkumaGemalen komijn

Feta fAubergine f

Yoghurt-tahinsaus fWitte tortilla f

Rundertartaar f

Waan je in oosterse sferen met deze wraps met tartaar en aubergine. Je kruidt de aubergine met 
komijn en kurkuma voor een volle, kruidige smaak. De rundertartaar snijd je in stukjes en bak je 
kort. Zo krijgt het vlees een hartige smaak, maar blijft het wel rosé en lekker mals. Houd je van 
pikant? Serveer dan met sambal, harissa of chilisaus voor wat extra pit!

Gemakkelijk Quick & Easy

Eet binnen 5 dagen

* r 

%

Wraps met kruidige aubergine en tartaar 
Met feta, munt en yoghurt-tahinsaus

Calorie-focusLTotaal: 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
Gemalen komijn (tl) 1    2    3    4    5    6    
Gemalen kurkuma (tl) 1    2    3    4    5    6    
Aubergine (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Feta (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Verse munt (blaadjes) 
23) f

6    12    18    24    30    36    

Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
IJsbergsla (krop) f  1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4
Rundertartaar (100 g) f 1    2    3    4    5    6    
Witte tortilla (st) 
1) 20) 21) f

2    4    6    8    10    12    

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

25 50 75 100 125 150

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) 3443 / 823 603 / 144
Vet totaal (g) 43 8
 Waarvan verzadigd (g) 14,4 2,5
Koolhydraten (g) 72 13
 Waarvan suikers (g) 9,6 1,7
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 37 6
Zout (g) 0,8 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 20) Noten 21) Melk/lactose 
22) Noten 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Kleine kom, aluminiumfolie en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de wraps met kruidige aubergine en tartaar.

KRUIDENOLIE MAKEN
Verwarm de oven op 200 graden. Meng in 

een kleine kom 1 el olijfolie per persoon met 
de komijn en de kurkuma en breng op smaak 
met peper en zout. 

AUBERGINE BEREIDEN
Snijd de aubergine in de lengte 

doormidden en snijd in kleine blokjes van 
ongeveer 1 cm. Meng de blokjes aubergine 
met de kruidenolie en verdeel over een stuk 
aluminiumfolie van 30 x 30 cm per persoon. 
Vouw het aluminiumfolie goed dicht zodat er 
geen lucht bij kan komen. Bak de aubergine 
20 minuten in de oven. 

VERKRUIMELEN EN SNIJDEN
 Verkruimel ondertussen de feta en snijd 
de blaadjes munt in reepjes. Snijd de tomaat 
in kleine blokjes en breng op smaak met peper 
en zout. Snijd de ijsbergsla in brede repen.

TARTAARSTUKJES BAKKEN
 Snijd elke rundertartaar in acht gelijke 
stukjes. Verhit de overige olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak 
de tartaar in 2 – 3 minuten rosé, of langer 
naar smaak.

TORTILLA'S VERWARMEN
 Verpak de tortillawraps in 
aluminiumfolie  en verwarm ze de laatste 
4 minuten van de baktijd van de aubergine 
mee in de oven.

SERVEREN
 Verdeel de blokjes aubergine en tomaat, 
de feta, munt, ijsbergsla, gebakken tartaar 
en de yoghurt-tahinsaus over verschillende 
kommetjes en laat iedereen zelf zijn eigen 
wrap vullen.

 

GTIP: Wil je een keer variëren? Voeg dan 
nootjes, tzaziki, avocado of gebakken kool toe. 
Eigenlijk kan bijna alles in een wrap!



Heb je een zonnig plekje op de vensterbank 
of je balkon? Een cherrytomatenplant voelt 

zich daar helemaal thuis - zo teel je heel 
eenvoudig je eigen tomaten.

CHERRYTOMATEN

Verse munt f

Feta fOlijven & kappertjes f

Rode cherrytomaten fCourgette f

KnoflookteenLinguine

Verse bladpeterselie f

Verse basilicum f

De bereiding van deze snelle pasta is heel simpel, maar de smaken zijn dat zeker niet. De hartige 
kappertjes, olijven en feta vormen een smakelijk contrast met de zoete cherrytomaatjes. Samen 
met de verschillende groene kruiden vormt dit gerecht een complex geheel van smaken. Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen

- V

%

Linguine met geroosterde groenten en feta 
Met groene kruiden, olijven en kappertjes

FamilybTotaal: 20-25 min.5
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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 39 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (st)f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode cherrytomaten 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Linguine (g) 1) 7) 20) 90    180    270    360    450    540    
Knoflookteen  (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Olijven & kappertjes  
(g) f

30    60    90    120    150    180    

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

4 8 12 16 20 24

Verse basilicum 
(blaadjes) 23) f

4 8 12 16 20 24

Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Zelf toevoegen
Olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Extra vierge 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) 3498 / 836 514 / 123
Vet totaal (g)  46 7
 Waarvan verzadigd (g)  11,6 1,7
Koolhydraten (g)  79 12
 Waarvan suikers (g)  12,0 1,8
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  23 3
Zout (g)  2,8 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de linguine met geroosterde groenten en feta.

ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Breng ruim water aan de kook in een pan met 
deksel voor de linguine. Snijd de courgette 
in plakken van een halve cm. Verdeel de 
courgette samen met de rode cherrytomaten 
op een bakplaat met bakpapier en besprenkel 
met de olijfolie. Breng op smaak met peper en 
zout en bak 15 – 20 minuten in de oven, of tot 
de cherrytomaten open beginnen te barsten.

PASTA KOKEN
Kook ondertussen de linguine, afgedekt, 

10 – 12 minuten. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen. 

 SMAAKMAKERS SNIJDEN
 Pers de knoflook of snijd fijn. Halveer de 
olijven en snijd de kappertjes fijn. Verkruimel 
de feta. Snijd de blaadjes munt en basilicum 
in dunne reepjes. Snijd de peterselie fijn. 

SMAAKMAKERS MENGEN
 Meng de knoflook, olijven, kappertjes 
en extra vierge olijfolie in een kleine kom t.

OP SMAAK MAKEN
 Voeg het olijvenmengsel toe aan de 
linguine en schep goed om. 

RWEETJE: Wist je dat kappertjes 
de ongeopende bloemknopjes van de 
kappertjesplant zijn?

SERVEREN
 Verdeel de linguine over de borden en 
garneer met de feta, de munt, de basilicum 
en de peterselie. Besprenkel naar smaak met 
extra vierge olijfolie. Serveer met de gepofte 
cherrytomaten en courgette.

tTIP: Kook je voor kids? Kappertjes en 
olijven zijn sterk van smaak, je kunt deze ook 
apart houden zodat iedereen ze aan tafel zelf 
kan toevoegen.



Je kunt limoenrasp of het friszure sap heel 
goed gebruiken om smaken in een gerecht 

naar boven te halen. Het versterkt de 
smaken, net zoals een snufje zout dat doet in 

zoete gerechten.

LIMOEN

Verse bladpeterselie f

Elstar appelGezouten amandelen

Gele paprika fVolkoren couscous

Bosui fPruimtomaat f

Verse geitenkaas fLimoen

Citroenmelisse f

Dit couscousgerecht is supermakkelijk te maken en bovendien erg smaakvol dankzij de 
combinatie van romige geitenkaas en zoete appel. De limoen, citroenmelisse en peterselie 
geven de salade een fris en zomers tintje. Heb je een restje over? Deze maaltijdsalade is ook 
heerlijk als lunch!

Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Kruidige couscoussalade met verse geitenkaas 
Met appel, limoen en bosui

VeggieVTotaal: 20-25 min.5
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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
Volkoren couscous 
(g) 1) 85    170    250    335    420    500    

Gele paprika (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Pruimtomaat (st) f 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Bosui (st) f 2    4    6    8    10    12    
Gezouten amandelen 
(g) 5) 8) 22) 25) 20    40    60    80    100    120    

Elstar appel (st)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

2    4    6    8    10    12    

Citroenmelisse 
(takjes) 23) f

2    4    6    8    10    12    

Limoen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse geitenkaas 
(g) 7) f

75    150    225    300    375    450    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175    350    500    675    850    1000    
Extra vierge 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) 3707 / 886 493 / 118
Vet totaal (g)  44 6
 Waarvan verzadigd (g)  14,7 2,0
Koolhydraten (g)  89 12
 Waarvan suikers (g)  26,0 3,5
Vezels (g)  18 2
Eiwit (g)  29 4
Zout (g)  2,9 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de kruidige couscoussalade met verse geitenkaas.

COUSCOUS WELLEN
Bereid de bouillon. Meng de couscous 

met de bouillon in een saladekom en laat, 
afgedekt, 10 minuten wellen.

SNIJDEN EN HAKKEN
Snijd ondertussen de gele paprika en 

de pruimtomaat klein. Snijd de bosui in fijne 
ringen. Hak de gezouten amandelen grof.

 APPEL EN KRUIDEN SNIJDEN
 Snijd de appel in kwarten, verwijder 
het klokhuis en snijd de appel klein. Snijd 
zowel de takjes als de blaadjes van de 
bladpeterselie en de citroenmelisse fijn.

SALADE MENGEN
 Voeg de groenten, de appel, de bosui t 
en het grootste gedeelte van de verse kruiden 
toe aan de couscous.

OP SMAAK BRENGEN
 Pers de limoen uit. Voeg de extra vierge 
olijfolie en 2 tl limoensap per persoon toe 
aan de salade en breng op smaak met peper 
en zout.

tTIP: Vind je de smaak van rauwe bosui te 
heftig? Bak deze dan eerst aan met wat olie in 
een koekenpan of serveer de bosui apart zodat 
iedereen het naar eigen smaak kan toevoegen.

SERVEREN
 Verdeel de couscoussalade over de 
borden. Verbrokkel de geitenkaas erover en 
garneer met de gezouten amandelen en de 
overige bladpeterselie en citroenmelisse. 
Serveer met het overige limoensap.

RWEETJE:  Dit gerecht bevat meer dan 
de helft van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid aan voedingsvezels door de 
volkoren couscous, groenten, appel en noten!



Door deze zaadjes eerst te roosteren, komen 
er oliën vrij en worden de sesamzaadjes 

hartiger van smaak.

SESAMZAAD

Sojasaus

SesamzaadTofublokjes f

Rode peper fKnoflookteen

Sperziebonen fGember

Sesamolie

Boekweitnoedels

Tofu heeft misschien een stoffig imago, maar goed gekruid en gebakken is dat echt onverdiend! 
Door de sperzieboontjes te bakken worden ze extra knapperig en de gember geeft de boontjes 
pit. De noedels zijn gemaakt van boekweit, dat geen graan is maar een zaad. Het is rijk aan 
eiwitten en licht verteerbaar. 

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 3 dagen

* V

§

BOEKWEITNOEDELS MET GEKRUIDE TOFU  
Met sperziebonen en sesamzaad

Calorie-focusLTotaal: 25-30 min.6
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Rode peper (st) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gember (cm) 1    2    3    4    5    6    
Sperziebonen (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Tofublokjes, mild 
gekruid (pak) 6) f

 1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Sesamzaad (g) 11) 19) 
22) 5    10    15    20    25    30    

Sojasaus (ml) 1) 6) 15    30    45    60    75    90    
Boekweitnoedels (g) 1) 75    150    225    300    375    450    
Sesamolie (ml) 11) 5    10    15    20    25    30    

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) 1    2    2    3    3    3    
Witte wijnazijn (tl)  1/2 1    2    2    3    3    
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) 3000 / 717 530 / 127
Vet totaal (g)  34 6
 Waarvan verzadigd (g)  4,6 0,8
Koolhydraten (g)  65 11
 Waarvan suikers (g)  4,4 0,8
Vezels (g)  10 2
Eiwit (g)  34 6
Zout (g)  3,8 0,7

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de boekweitnoedels met gekruide tofu.

SNIJDEN
Kook 500 ml water per persoon in een pan 

met deksel voor de noedels. Pers de knoflook 
of snijd fijn. Verwijder de zaadlijsten van 
de rode peper en snijd de rode peper fijn. 
Schil de gember en snijd fijn. Verwijder de 
steelaanzet van de sperziebonen en snijd de 
sperziebonen in drie gelijke stukken.

TOFU BAKKEN
Verhit de helft van de zonnebloemolie 

in een wok of hapjespan met deksel en bak 
de tofu met de helft van de rode peper en 
het grootste deel van het sesamzaad in 
3 – 4 minuten goudbruin op middelhoog vuur. 
Haal daarna uit de pan en bewaar apart.

 BAKKEN
 Verhit de overige zonnebloemolie in 
dezelfde wok of hapjespan met deksel en 
fruit de gember samen met de knoflook 
1 – 2 minuten op middellaag vuur. Voeg de 
sperziebonen, sojasaus, witte  wijnazijn, 
honing en 3 el water per persoon toe en laat, 
afgedekt, 10 minuten stoven op laag vuur.

NOEDELS KOKEN
 Kook ondertussen de noedels, afgedekt, 
3 minuten in de pan met deksel. Giet daarna af 
en spoel onder koud water.

MENGEN
 Voeg de noedels, sesamolie en de tofu 
toe aan de sperziebonen. Breng op smaak 
met peper en zout en roerbak nog 1 minuut op 
hoog vuur. 
 
 

 
 
RWEETJE:  Gember is ontzettend gezond: 
het bevat onder andere vitamine B6, 
magnesium, kalium en koper.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden en 
garneer met de rest van het sesamzaad, de 
rode peper en de sojasaus.

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Gebruik 
dan 50 g noedels en de helft van het 
sesamzaad. Het gerecht bevat dan 613 kcal, 
31 g vet, 48 g koolhydraten, 9 g vezels, 29 g 
eiwitten en 3,8 g zout.



De naam van dit kruidenmengsel betekent 
zoveel als 'het beste van de winkel'. Met de 

sterke, warme kruiden geeft het smaak aan 
veel gerechten in de Arabische keuken.

RAS EL HANOUT 

Tomaat f

Gedroogde abrikozenVerse bladpeterselie f

Vastkokende 
aardappelen

Ui

Ras el hanout Peen f

Geschaafde amandelenKipfilet f

Tomatenpuree 

Deze groentestoof is geïnspireerd op de Marokkaanse tajine. De tajine is een aardewerken 
stoofpot die van oudsher op hete kolen wordt gezet om het gerecht langzaam te garen. 
Gedroogde abrikozen, amandelen, wortel en ras el hanout zijn ingrediënten die je vaak in een 
tajine terugvindt. 

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

Kipfilet met zoet-kruidige groentestoof 
Met ras el hanout en gedroogde abrikozen

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vastkokende 
aardappelen (g) 250    500    750    1000    1250    1500    

Peen (g) f 100    200    300    400    500    600    
Ras el hanout (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3    6    9    12    15    18    

Gedroogde abrikozen 
(g) 25    50    75    100    125    150    

Tomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Tomatenpuree (kuipje)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Kipfilet (110 g) f 1    2    3    4    5    6    
Geschaafde amandelen 
(g) 8) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje 
(st)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    

Olijfolie (el) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Honing (el)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
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) 3243 / 775 369 / 88
Vet totaal (g) 30 3
 Waarvan verzadigd (g) 5,7 0,6
Koolhydraten (g) 86 10
 Waarvan suikers (g) 35,6 4,1
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 37 4
Zout (g) 0,3 0,0

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Dunschiller, pan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kipfilet met zoet-kruidige groentestoof.

SNIJDEN EN BAKKEN
Breng 175 ml water per persoon aan 

de kook voor de stoof. Snipper de ui. Schil 
de aardappelen en snijd in grove stukken. 
Weeg de peen af en schil met een dunschiller. 
Snijd in blokjes van 1 cm. Verhit 1 el olijfolie 
per persoon in een pan met deksel, voeg de 
ui en een snuf zout toe en fruit 1 minuut op 
middelhoog vuur.

GROENTEN BAKKEN
Voeg de aardappelen, de peen en de 

ras el hanout toe aan de pan en roerbak nog 
1 minuut. Schenk het kokende water erbij en 
verkruimel er 1/3 bouillonblokje per persoon 
boven. Breng aan de kook en stoof, afgedekt, 
in 20 – 25 minuten gaar. Schep regelmatig om.

 STOOF AFMAKEN
 Hak ondertussen de verse bladpeterselie 
grof. Snijd de gedroogde abrikozen in 
kleine blokjes en de tomaat in parten. 
Roer 1/3 cupje tomatenpuree per persoon 
5 minuten voor het einde van de kooktijd 
door de groentestoof. Laat het geheel, zonder 
deksel, nog 5 minuten zachtjes koken. Voeg 
de abrikozen, de tomaat en de honing in de 
laatste minuut van de kooktijd toe. Breng op 
smaak met peper en zout.

KIPFILET BAKKEN
 Verhit ondertussen de overige olijfolie in 
een koekenpan op middelhoog vuur. Wrijf de 
kipfilet in met peper en zout. Bak de kipfilet 
2 – 3 minuten per kant, verlaag het vuur en 
bak de kip nog 4 – 5 minuten, of tot de kipfilet 
gaar is. Haal uit de pan en bewaar apart.

BOTERAMANDELEN BAKKEN
 Verhit in dezelfde koekenpan de 
roomboter en bak de geschaafde amandelen 
in 2 minuten goudbruin op middelhoog 
vuur. Zet het vuur laag, leg de kipfilet bij de 
amandelen in de koekenpan en verhit nog 
1 minuut.

SERVEREN
 Verdeel de gestoofde groenten over diepe 
borden en leg er de kipfilet op en bestrooi met 
de bladpeterselie en de amandelen.

 

WEETJE: Dit gerecht bevat bijna de 
helft van de aanbevolen hoeveelheid aan 
voedingsvezels. Deze komen voornamelijk uit 
de groenten, aardappelen en abrikozen.



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

Eet binnen 5 dagen

- v

%

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Geraspte belegen 
kaas f

Witte ciabattaRode cherrytomaten f

Tomaat fKnoflookteen

PaprikapoederZongedroogde  
tomaten f

Zure room f

DRIE-TOMATENSOEP MET KAASCROUTONS 
Met gerookt paprikapoeder en zure room

Hoe je dit simpele ingrediënt gebruikt 
maakt veel uit voor de smaak. Rauw geeft 
het een intense en scherpe smaak, maar 

door een hele bol te poffen in de oven 
worden de teentjes zacht 

en zoet.

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis 
WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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3 CROUTONS BAKKEN 
• Snijd ondertussen de witte ciabatta in blokjes van 1 cm.                                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

• Snijd de zongedroogde tomaten in grove stukken.

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

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

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

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

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

Geraspte belegen kaas (g) 7) f 25    50 75    100 125    150    
Zure room (g) 7) f 50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Groentebouillonblokje (st) 1 2 3 4 5 6
Olijfolie (el) 1 2 3 4 5 6
Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6
Honing (el) 11/4 21/2  33/4 5 61/4 71/2
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3368 / 805 416 / 99
Vetten (g)  48 6
 Waarvan verzadigd (g)  14,4 1,8
Koolhydraten (g)  70 9
 Waarvan suikers (g)  29,6 3,7
Vezels (g)  8 1
Eiwit (g)  20 2
Zout (g)  8,1 1,0

ALLERGENEN

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

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

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



Vandaag maak je een frisse maaltijdsalade – perfect om op een druilerige dag het zonnetje mee 
in huis te halen. De basis voor deze salade is onmiskenbaar Grieks met komkommer, feta en 
rode ui. De mediterraan gekruide kippendij maakt het een extra zonnig gerecht. Supersimpel

Eet binnen 3 dagen

- 

§

Quick & Easy Totaal: 20 min.4

Feta f

Rode uiKomkommer f

Mediterraan 
gekruide 

kippendijreepjes f

Parelcouscous

Pruimtomaat fRomaine sla f

Citroen

Griekse salade met kippendij 
Met parelcouscous en feta

Dit stukje vlees is extra mals. Het bevat 
meer vet dan kipfilet waardoor het voller 

van smaak en lekker sappig is.

KIPPENDIJ



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 DRESSING MAKEN 
• Pers de helft van de citroen uit en snijd de rest in parten.                                      
• Meng per persoon 1 el citroensap met de extra vierge 

olijfolie en de honing en breng op smaak met peper en zout. 
• Voeg de dressing toe aan de saladekom en meng goed.

4 SERVEREN 
• Verdeel de salade over de borden.
• Schep hier de parelcouscous en de kippendijstukjes over 

en garneer met de feta en de partjes citroen.                                                                                                    

tTIP: Houd je niet van rauwe rode ui? Bak deze dan samen 
met de kip. 

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Parelcouscous (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Mediterraan gekruide 
kippendijreepjes (g) f

100    200    300    400    500    600    

Romaine sla (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Pruimtomaat (st) f 1    2    3    4    5    6    
Komkommer (st) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Rode ui (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Feta (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Citroen (st)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175    350    525    700    875    1050    
Olijfolie (el) 1    1    2    2    3    3    
Extra vierge olijfolie (el) 1    2    3    4    5    6    
Honing (tl) 1    2    3    4    5    6    
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3347 / 800 436 / 104
Vetten (g)  38 5
 Waarvan verzadigd (g)  10,0 1,3
Koolhydraten (g)  75 10
 Waarvan suikers (g)  15,1 2,0
Vezels (g)  7 1
Eiwit (g)  36 5
Zout (g)  2,4 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, koekenpan en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de  Griekse salade met kippendij.

1 KOKEN EN BAKKEN
• Bereid de bouillon in een pan met deksel. Voeg de 

parelcouscous toe en kook de parelcouscous, afgedekt, 
in 12 – 14 minuten droog. Roer regelmatig om aanbakken 
te voorkomen.

• Verwarm ondertussen de olijfolie in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Bak hierin de kippendijreepjes in 
6 – 7 minuten gaar. 

2 SNIJDEN EN VERBROKKELEN
• Snijd  ondertussen de romaine sla klein en voeg toe aan 

een saladekom.                                  
• Snijd de tomaat en de komkommer in kleine blokjes en 

snipper de rode uit. 
• Voeg de tomaat, komkommer en ui toe aan de 

romaine sla. 
• Verbrokkel de feta. 



40 min

Eet binnen 3 dagen
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+ Veel handelingen

Vandaag staat er een restaurantklassieker op het menu. De malse biefstuk is gesneden uit 
de bovenbil van de koe, het Maas-Rijn-IJsselrund in dit geval. Dit deel zit in de buurt van het 
kogelgewricht, vandaar de naam kogelbiefstuk. Of je hem rosé, medium of well-done bakt laten we 
aan jou!

KOGELBIEFSTUK MET SJALOT-TIJMSAUS 
MET AARDAPPELGRATIN EN HARICOTS VERTS

De sjalot heeft een mildere smaak dan 
de gewone ui, maar zorgt voor nog meer 

tranen tijdens het snijden. Tips voor minder 
tranen: zet de afzuigkap aan, maak je mes 

nat of brand een kaarsje.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

HELLO SJALOT 

Haricots verts f

Gedroogde tijmGeraspte oude kaas f

Sjalot Vastkokende 
aardappelen

Slagroom fKnoflookteen

Kogelbiefstuk f



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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HARICOTS VERTS KOKEN
 Verwijder de steelaanzet van de haricot 
verts en kook ze in de andere pan met deksel 
in 6 – 8 minuten beetgaar. Giet af en laat 
zonder deksel uitstomen. Meng met ½ el 
roomboter per persoon en breng op smaak 
met peper en zout.

tTIP: Het maken van een saus op basis van 
bloem luistert heel nauw, iets te veel bloem en 
de saus wordt te dik en gaat melig smaken, of 
te weinig bloem en je saus blijft dun. Meet of 
weeg de eetlepels daarom nauwkeurig af. Wij 
rekenen voor 1 el bloem 10 gram.

BIEFSTUK BAKKEN
  Verhit de olijfolie in een koekenpan op 
middelhoog vuur. Dep de kogelbiefstuk 
droog met keukenpapier en wrijf hem in met 
peper en zout. Leg, zodra de olie goed heet 
is, de biefstuk voorzichtig in de pan en bak 
in 3 – 4 minuten per kant goudbruin. Bestrooi 
met nog wat zwarte peper en laat maximaal 
3 minuten rusten onder aluminiumfolie.

SERVEREN
 Snijd de kogelbiefstuk in dunne 
plakken. Serveer de kogelbiefstuk met 
de aardappelgratin, de haricots verts en 
de sjalot-tijmsaus.

GTIP: Het beste kun je de kogelbiefstuk al 
een half uur tot een uur voordat je begint met 
koken uit de koelkast halen. Doe je dit niet, 
dan blijft de biefstuk vanbinnen te koud en 
'schrikt' hij als je hem bakt. 

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

200 400 600 800 1000 1200

Sjalot (st) 2 4 6 8 10 12
Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Slagroom 
(ml) 7) 15) 20) f

50    100    150    200    250    300    

Geraspte oude kaas 
(g) 7) f

15    25    35    50    60    70    

Gedroogde tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Haricots verts (g) f 150 300 450 600 750 900
Kogelbiefstuk (140 g) f 1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Runderbouillon (ml) 75    150 225    300 375    450    
Roomboter (el) 2    4 6    8 10    12
Bloem (el) 1    2 3    4 5    6
Melk (ml) 25    50    75    100    125    150    
Witte wijnazijn (tl)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
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) 4431 / 1059 548 / 131
Vetten (g)  65 8
 Waarvan verzadigd (g)  33,7 4,2
Koolhydraten (g)  63 8
 Waarvan suikers (g)  9,1 1,1
Vezels (g)  12 1
Eiwit (g)  49 6
Zout (g)  1,3 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, 2x steelpan, ovenschaal, koekenpan en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de kogelbiefstuk met sjalot-tijmsaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en 

bereid de bouillon. Breng ruim water aan 
de kook in 2 pannen met deksel - voor de 
aardappelen en voor de haricot verts. Schil 
de aardappelen en snijd in plakken van 1 cm. 
Voeg de aardappelen toe aan één pan met 
deksel en kook in 6 – 8 minuten halfgaar. Giet 
daarna af en spoel onder koud water. Snipper 
ondertussen de sjalot en pers of snijd de 
knoflook fijn. Haal de biefstuk uit de koelkast. 

GRATIN MAKEN
Verhit ½ el roomboter per persoon in 

een steelpan op middelmatig vuur. Voeg de 
helft van de bloem toe en roer tot een gladde 
massa. Voeg de melk en de slagroom al 
roerend toe. Klop met een garde tot er geen 
klontjes meer zijn. Meng de oude kaas erdoor 
en breng op smaak met peper, zout en de helft 
van de tijm. Leg de aardappelschijfjes in een 
ovenschaal en giet het roommengsel erover. 
Bak de gratin 18 – 22 minuten in de oven. 

 SJALOT-TIJMSAUS MAKEN
 Verhit ondertussen 1 eetlepel roomboter 
per persoon in een andere steelpan op 
middellaag vuur. Voeg de knoflook, de sjalot 
en de overige tijm toe. Roer goed door en 
laat de sjalot in  5 – 7 minuten zacht worden. 
Voeg de overige bloem toe en bak al roerend 
3 – 4 minuten t. Voeg de bouillon toe en roer 
de saus glad. Breng op smaak met de witte 
wijnazijn, peper en zout en laat op laag vuur 
inkoken tot serveren. 



55 min.

Eet binnen 5 dagen
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+ Veel handelingen

Ragù is een Italiaanse saus met vlees of gevogelte die je lang laat pruttelen waardoor de smaken 
goed in het vlees trekken. In dit recept gebruik je gekonfijte eend, die je op het laatst toevoegt. 
Door het konfijten - langzaam garen in vet - is de eend erg vol van smaak. De zoete smaak van de 
balsamicoazijn geeft de saus extra diepte.

RAGÙ VAN GEKONFIJTE EEND 
MET LINGUINE EN FRISSE RUCOLASALADE

Dit is eigenlijk geen sla, maar een koolsoort 
en familie van de radijs. Dit verklaart ook 

meteen de kruidige en pittige smaak.

 SPECIAAL INGREDIËNT 

HELLO RUCOLA

 Linguine

Verse bladpeterselie fTomatenblokjes

KnoflookteenGekonfijte eendenpoot 
f

Rode cherrytomaten fSjalot

Rucola f

Pijnboompitten



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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LINGUINE KOKEN
 Breng ruim water aan de kook in een pan 
met deksel. Voeg de linguine toe en kook, 
afgedekt, 12 – 14 minuten. Giet af en meng 
de helft van de extra vierge olijfolie door 
de linguine, breng op smaak met peper en 
zout. Verhit ondertussen een koekenpan op 
middelhoog vuur en rooster, zonder olie, de 
pijnboompitten tot ze beginnen te kleuren.

SALADE MAKEN
  Maak in een saladekom een dressing van 
de witte wijnazijn en de overige extra vierge 
olijfolie. Breng op smaak met peper en zout. 
Meng de rucola door de dressing en garneer 
met de pijnboompitten.

SERVEREN
 Pluk met een vork het vlees van de 
eendenpoot. Voeg toe aan de tomatensaus 
en schep goed om. Verdeel de linguine over 
diepe borden en schenk de tomatensaus 
erover. Bestrooi met de bladpeterselie en 
serveer met de frisse salade.

EENDENPOOT BAKKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Leg de gekonfijte eendenpoot met het vel 
naar boven op een bakplaat met bakpapier. 
Bak in 20 – 22 minuten bruin in de oven. 
Laat de eendenpoot vervolgens afkoelen 
tot je hem aan kunt raken zonder je vingers 
te verbranden.

CHERRYTOMATEN BAKKEN
Pers ondertussen de knoflook of snijd 

fijn. Snipper de sjalot en halveer de rode 
cherrytomaten. Verhit de roomboter in een 
steelpan op middelmatig vuur en fruit de 
sjalot en de knoflook 2 minuten met een 
snuf zout. Zet het vuur middelhoog, voeg de 
cherrytomaten toe en roerbak 2 minuten. 
Blus af met de zwarte balsamicoazijn en verhit 
ongeveer 4 – 5 minuten totdat het meeste 
vocht is verdampt.

 SAUS MAKEN
 Voeg de tomatenblokjes en de suiker 
toe aan de steelpan en verkruimel er 
1/4 bouillonblokje per persoon boven. Breng 
aan de kook en zet het vuur middellaag. Laat 
de saus 20 minuten zachtjes koken. Roer 
regelmatig door. Snijd ondertussen de verse 
bladpeterselie grof.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gekonfijte eendenpoot 
(200 g) f

1    2    3    4    5    6    

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

125    250    375    500    625    750    

Tomatenblokjes (blik)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

4    8    12    16    20    24    

Linguine (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Pijnboompitten 
(g) 19) 22) 25) 

5    10    15    20    25    30    

Rucola (g) 23) f 40    60    80    100    140    160    
Zelf toevoegen

Zwarte balsamicoazijn 
(el)

 1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Suiker (tl)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Kippenbouillonblokje 
(st)

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

Roomboter (el)  1 2 3 4    5 6
Extra vierge olijfolie (el) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Witte wijnazijn (tl) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Peper & zout* naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 4033 / 964 535 / 128
Vetten (g)  52 7
 Waarvan verzadigd (g)  18,0 2,4
Koolhydraten (g)  78 10
 Waarvan suikers (g)  8,4 1,1
Vezels (g)  8 1
Eiwit (g)  40 5
Zout (g)  1,4 0,2

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, steelpan, pan met deksel, koekenpan en saladekom. 
Laten we beginnen met het koken van de ragù van gekonfijte eend.



Honing Vrije-uitloopei fAardbeien f Zure room f

% Eet binnen 5 dagen

Totaal: 25 – 30 min.6

* Gemakkelijk Wie weleens op wintersport gaat naar Oostenrijk kent dit 
zoete gerecht ongetwijfeld. Over de herkomst van deze 
hemelse pannenkoekstukken doen allerlei verhalen de 
ronde, Keizer Franz Josef speelde er in ieder geval de 
hoofdrol in.

KAISERSCHMARRN MET AARDBEI 
Luchtige pannenkoekstukjes met zure room en honing



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 

 

KAISERSCHMARRN MET AARDBEI
BENODIGDHEDEN: 
Kom, 2x grote kom, bakpapapier, mixer en koekenpan.

1 Snijd de aardbeien in kwarten, voeg toe aan een kom en meng 
met 3/4 van de honing. Meng de zure room met de overige honing. 

Besprenkel een stukje keukenpapier met de wittewijnazijn en ontvet er 
een grote kom en de kloppers van de mixer mee.

2 Splits de eieren en voeg de eiwitten en 1/2 tl suiker toe aan de 
ontvette grote kom t. Voeg de eidooiers toe aan een andere grote 

kom. Klop het eiwit met een mixer totdat het stijf en glanzend is. Kluts 
de eidooiers met een vork en meng er de helft van de bloem door. Meng 
er vervolgens de suiker, de melk, de overige bloem en een snuf zout 
door tot je een glad beslag hebt.

3 Spatel 1/3 van het eiwit voorzichtig door het eigeelmengsel. 
Herhaal met de rest van het eiwit. Verhit de roomboter in een 

koekenpan op middelmatig vuur. Voeg zodra de boter begint te bruisen 
het beslag toe tt, bak 3 – 5 minuten en roer met een pollepel in 
stukken. Bak in nog  2 – 4 minuten gaar.

4  Verdeel de Kaiserschmarnn over de borden, garneer met de zure 
room en de aardbeien.

INGREDIËNTEN 2P 4P

Aardbeien (g) f 250 500
Honing (potje) 1 2
Zure room (g) 7) f 50 100
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2 4

Zelf toevoegen
Wittewijnazijn (tl) 1 1
Kristalsuiker (el) 2 4
Melk (ml) 120 240
Bloem (g) 60 120
Roomboter (el) 1 2
 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G
Energie (kJ/kcal) Excel = empty
Vetten (g)

 Waarvan verzadigd (g)

Koolhydraten (g)

 Waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Eiwit (g)

Zout (g)

 
ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose 

tTIP: Het is heel belangrijk dat er geen spatje eigeel bij het eiwit komt, 
anders laat het eiwit zich niet opkloppen. 

ttTIP: Je bakt eerst één grote, dikke pannenkoek, waarna je hem - 
net als bij het maken van roerei - in stukken breekt.



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

ZUURDESEMBROODJE MET ROEREI   
Met avocado

• Druiven
• Perssinaasappel

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

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

2 4

Avocado (st) ½ 1

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Zelf toevoegen

Roomboter (el) 1 2

Peper & zout Naar smaak

fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

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

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 11) Sesam 
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 21) Melk/lactose 22) Noten 
27) Lupine 

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Bak het zuurdesembroodje 8 minuten in 
de oven. 

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

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

erin en bak al roerend een roerei.

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

      ZUURDESEMBROODJE 
MET ROEREI  
Met avocado 
 
 
BANANENSPLIT MET 
YOGHURT  
Met meergranen- en 
chocoladevlokken  
 
SPELTWAFELS   
Met kalkoenfilet en 
hüttenkäse  



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

SPELTWAFELS   
Met kalkoenfilet en hüttenkäse

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Bananen (st) 2 4

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

Meergranenvlokken (g) 1) 19) 22) 25) 90 180

Chocoladevlokken (g) 6) 7) 19) 22) 25) 25 50

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1786 / 426 569 / 136
Vetten (g) 9 3
 Waarvan verzadigd (g) 5,6 1,8
Koolhydraten (g) 67 21
 Waarvan suikers (g) 32,0 10,2
Vezels (g) 7 2
Eiwit (g) 12 4
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose 
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
22) Noten 25) Sesam

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Oer-speltwafels (st) 1) 20) 21) 25) 6 12

Hüttenkäse (g) 7) f 100 200

Kalkoenfilet (plakken) f 2 4

Pruimtomaat (st) 1 2

Tuinkers (el) 15) 23) 24) f 1 ½ 3
Zelf toevoegen

Peper & zout Naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 925 / 221 593 / 142
Vetten (g) 4 3
 Waarvan verzadigd (g) 1,6 1,0
Koolhydraten (g) 31 20
 Waarvan suikers (g) 4,1 2,6
Vezels (g) 4 3
Eiwit (g) 14 9
Zout (g) 0,8 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose  
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20) Soja 21) Melk/lactose 
23) Selderij 24) Mosterd 25) Sesam 

1Halveer de banaan in de lengte. 

2 Verdeel de banaanhelften over de 
borden en verdeel de yoghurt over 

de banaan.

3Bestrooi met de meergranen- 
en chocoladevlokken.

BANANENSPLIT MET YOGHURT  
Met meergranen- en chocoladevlokken

1Beleg 2 speltwafels per persoon 
met hüttenkäse en beleg de andere 

speltwafels met kalkoenfilet.

2 Snijd de tomaat in plakken en verdeel 
deze over hüttenkäse. Knip de tuinkers 

af en verdeel deze over alle speltwafels. 
Bestrooi naar smaak met peper en zout.

3 Verdeel de speltwafels over de borden.
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