
DE GERECHTEN VAN VOLGENDE WEEK
Week 43 - 21 t/m 25 oktober

ORIGINAL 3

ORIGINAL 5

 
VEGGIE

FAMILY

 
CALORIE-FOCUS

 
DISCOVERY

 
QUICK & EASY

Stel elke week zelf je menu samen in jouw 
online account of geef een menuvoorkeur 
aan, dan kiezen wij de gerechten die het 

beste bij jouw levensstijl passen.

HELLO VOORKEUREN

Mini-pitabroodjes met tonijnsalade Andijviestamppot met Brandt & Levie-worst

Parelgerst met paddenstoelen en ei

Platbroodpizza’s met gegrilde courgette

Lasagne met prei en courgette

Spaghetti integrale met spinazie-preisaus

Duitse biefstuk met pittige bataatpuree 

Vispakketje met kabeljauw en venkel

Tomatensoep met paprikapesto-bruschetta’s



Week van 21 t/m 25 oktober

 De keuze van
R ICK
 De keuze van
R ICK

 ONTBIJTBOX

 FRUITBOX

uit ons 

HR-team!
Week van 21 t/m 25 oktober

Mu�  ns met blauwe bessen met sinaasappel

Walnotenbroodje met geitenkaas

Crackers met achterham

Volle kwark met oranje fruit

“In Griekenland eet je gyros 
in een pitabroodje, maar ook 
zonder broodje is het heerlijk! 

Samen met de frisse labne 
geeft het toch een beetje een 

zomergevoel in de herfst. 
Koolrabi brengt me terug naar 

vroeger "bie os mam", mijn 
moeder had het altijd in de 

tuin staan. ”

Kipgyros met gebakken 
aardappeltjes

uit ons 

HR-team!



Deze heerlijke pasta met garnalen en venkel 
combineert heel goed met de frisse, fruitige 
synera met een hint van anijs in de afdronk.

SYNERA BLANCO

Provolone flakesf

Garnalen fTijm

KnoflookteenUi

OrzoVenkel f

Van oudsher is orzo een pastasoort die gegeten werd door de gladiatoren van het Romeinse 
Rijk. Tegenwoordig wordt het niet alleen veel gebruikt in Italië, maar vind je orzo ook terug in 
de Griekse en Arabische keuken. In dit gerecht gebruik je provolone, waardoor je in Italiaanse 
sferen blijft. Buon appetito!

Gemakkelijk Quick & Easy

Eet binnen 3 dagen Family

* Q

§ b

Orzo met garnalen en venkel 
Met provolone

OriginalGTotaal: 20-25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 42 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) 1/2 1 1½ 2 2½ 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Venkel (st) f 3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Tijm (tl) 1 2 3 4 5 6
Garnalen (g) 2) f 80 160 240 320 400 480
Provolone flakes 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

Groentebouillon* (ml) 175 350 500 675 850 1025
Roomboter* (el) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Olijfolie* (el) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2519 / 602 428 / 102
Vet totaal (g) 20 3
 Waarvan verzadigd (g) 12,5 2,1
Koolhydraten (g) 67 11
 Waarvan suikers (g) 9,7 1,6
Vezels (g) 8 1
Eiwit (g) 32 5
Zout (g) 3,2 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 2) Schaaldieren 7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met garnalen en venkel.

GROENTEN SNIJDEN
Bereid de bouillon. Snipper de ui en pers 

of snijd de knoflook fijn. Snijd de venkel in 
kwarten, verwijder de harde kern en snijd 
vervolgens in blokjes van 1 cm. Snijd het 
loof van de venkel fijn en houd apart voor 
de garnering.

GROENTEN BAKKEN
Verhit de roomboter in een pan met 

deksel en fruit de ui en knoflook 2 – 3 minuten 
op middelmatig vuur. Voeg de venkel, de orzo 
en de tijm toe en bak 1 –2 minuten. 

 ORZO BEREIDEN 
 Schenk de bouillon over de orzo en 
kook de orzo, afgedekt, op middelhoog vuur, 
in 10 – 12 minuten droog. Schep regelmatig 
om. Voeg eventueel water toe als de orzo te 
droog wordt. 

tTIP
Orzo kan snel te droog worden, dus houd de 
pan goed in de gaten!

GARNALEN BAKKEN 
 Verhit ondertussen de olijfolie in 
een koekenpan op middelhoog vuur en 
bak de garnalen in 3 – 4 minuten gaar. 
Breng op smaak met peper en zout. Haal 
de garnalen uit de pan en houd warm 
onder aluminiumfolie. 

OP SMAAK BRENGEN
 Schenk het bakvocht van de garnalen bij 
de orzo en roer door. Voeg de provolone toe 
aan de orzo en laat, al roerend, smelten. Breng 
op smaak met peper en zout. 

SERVEREN 
 Verdeel het gerecht over de borden, steek 
de garnalen tussen de orzo en garneer met 
het venkelloof.



Bij een Mexicaans gerecht zoeken we een 
zuidelijke wijn. Lavila Rouge uit Frankrijk 

heeft genoeg body en structuur om de pittige 
gevulde taco's te begeleiden. 

LAVILA ROUGE

HAK kleine rode 
kidneybonen

TomatenpureeMexicaans gekruid 
kipgehakt f

Groene peper fUi

Pruimtomaat fGroene paprika f

Geraspte cheddar f

Tacoschelpen

Dit Mexicaanse gerecht vond zijn weg naar Europa via de 'taco-hype' die is ontstaan in Amerika. 
Voor de vulling gebruik je kleine rode kidneybonen van HAK. De bonen in stazak bevatten 
weinig vocht, waardoor ze een lekkere bite hebben en zo uit de zak te gebruiken zijn. Samen 
met de groene peper en het gehakt zorgen ze voor typisch Mexicaanse smaken. 

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen Quick & Easy

* L

§ Q

Mexicaanse taco's Met Kipgehakt  
Met pittige groene peper en cheddar

OriginalGTotaal: 20-25 min.5

Glutenvrijg



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 42 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Groene peper (st) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Groene paprika (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pruimtomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Mexicaans gekruid 
kipgehakt (g) f

120 240 360 480 600 720

Tomatenpuree (blikje) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
HAK kleine rode 
kidneybonen (zak) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Tacoschelpen (st) 3 6 9 12 15 18
Geraspte cheddar 
(g) 7) f

10 20 30 40 50 60

Zonnebloemolie* (el) 1 1 2 2 3 3
Zwarte balsamicoazijn* 
(el) 1 2 3 4 5 6

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2498 / 597 417 / 100
Vet totaal (g) 23 4
 Waarvan verzadigd (g) 5,9 1,0
Koolhydraten (g) 52 9
 Waarvan suikers (g) 15,6 2,6
Vezels (g) 14 2
Eiwit (g) 38 6
Zout (g) 1,7 0,3

ALLERGENEN

7) Melk/lactose

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de Mexicaanse taco's met kipgehakt.

SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Snipper de ui. Verwijder de zaadlijsten van de 
groene peper en de groene paprika. Snijd de 
groene peper fijn. Snijd de groene paprika en 
de tomaat in kleine blokjes.

KIPGEHAKT BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een wok of 

hapjespan met deksel en bak het kipgehakt in 
2 minuten los op middelhoog vuur.

 ROERBAKKEN
 Voeg vervolgens de ui, groene peper, 
groene paprika en de tomatenpuree toe 
aan de wok of hapjespan en roerbak nog 
2 minuten. 

STOVEN
 Voeg de blokjes tomaat, de kidneybonen 
en de zwarte balsamicoazijn toe aan de wok of 
hapjespan en laat, afgedekt, 10 – 12 minuten 
zachtjes koken op middellaag vuur. Breng 
op smaak met peper en zout. Mocht je de 
saus nog te nat vinden, laat hem dan nog 
2 – 3 minuten zonder deksel inkoken. 

tTIP
Houd je van pittig eten? Voeg dan wat tabasco 
toe aan de saus of serveer deze aan tafel.

TACOSCHELPEN VERWARMEN
 Verdeel ondertussen de tacoschelpen 
over een bakplaat met bakpapier en verwarm 
ze 5 minuten in de oven. 

tTIP
Let jij niet op je calorie-inname? Gebruik dan 
alle cheddar.

SERVEREN
 Verdeel de taco’s over de borden en vul 
met het kipgehaktmengsel (zie tip), garneer 
met de geraspte cheddar. 

tTIP
Vul elke tacoschelp vlak voor je hem gaat eten. 
Zo wordt hij niet zacht door de vulling en heb 
je elke keer weer een knapperige taco.



De vlezige portobello met verse rozemarijn is 
heerlijk met een aromatische rode wijn zoals 
de Synera Tinto uit het Spaanse Catalunya.

SYNERA TINTO

Walnoten 

Verse geitenkaas fPortobello f

Verse rozemarijn fRoseval aardappelen

Courgette fRode ui

De portobello vindt zijn herkomst in Italië en is familie van de kastanjechampignon. Door zijn 
grote afmeting is de paddenstoel perfect om te vullen. In dit recept doe je dat met geitenkaas en 
breng je de portobello extra op smaak met honing en verse rozemarijn.Gemakkelijk Discovery

Eet binnen 5 dagen Veggie

Glutenvrij

* D

% v

g

PORTOBELLO UIT DE OVEN MET VERSE ROZEMARIJN 
Met zachte geitenkaas, knapperige walnoten en honing

OriginalGTotaal: 30-35 min.7



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 42 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Roseval aardappelen (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Verse rozemarijn 
(takjes) 23) f

½ 1 1½ 2 2½ 3

Rode ui (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Courgette  (st) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Portobello (st) f 1 2 3 4 5 6
Verse geitenkaas 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

Walnoten 
(g) 8) 19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Olijfolie* (el) 1 2 2 3 3 4
Honing* (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Extra vierge olijfolie* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2824 / 675 422 / 101
Vet totaal (g) 32 5
 Waarvan verzadigd (g) 8,3 1,2
Koolhydraten (g) 73 11
 Waarvan suikers (g) 16,8 2,5
Vezels (g) 10 1
Eiwit (g) 20 3
Zout (g) 0,4 0,1

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de portobello uit de oven met verse rozemarijn.

AARDAPPELEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Was de aardappelen (roseval) grondig, snijd 
de aardappelen in de lengte doormidden 
en daarna in lange, smalle parten. Ris de 
blaadjes van de takjes rozemarijn en hak de 
blaadjes fijn. 

AARDAPPELEN BAKKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een 

wok of hapjespan met deksel en bak de 
aardappelen met de helft van de rozemarijn, 
peper en zout, afgedekt, 25 – 30 minuten op 
middelhoog vuur. Haal in de laatste 5 minuten 
de deksel van de pan.

 COURGETTE EN UI SNIJDEN
 Snijd ondertussen de rode ui in ringen en 
snijd de courgette in dunne plakken. 

PORTOBELLO VULLEN
 Leg de courgette en rode ui op een 
bakplaat met bakpapier. Leg de portobello 
er met de open kant naar boven bij en vul de 
portobello met de geitenkaas. Besprenkel 
met de overige olijfolie en de honing en 
bestrooi met de overige rozemarijn, peper en 
zout. Bak 15 minuten in de oven.

WALNOTEN HAKKEN
 Hak ondertussen de walnoten grof. Strooi 
de walnoten na 10 minuten over de bakplaat 
met groenten.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen en 
portobello met ovengroenten over de 
borden. Besprenkel naar smaak met extra 
vierge olijfolie.

tTIP
Heb je kinderen en zijn ze geen fan van 
geitenkaas? Dan kun je de portobello ook 
gebruiken als mini-pizzabodem en vullen met 
tomatensaus en geraspte kaas. 



Bij mosselen zou je een witte wijn 
verwachten, maar doordat ze gekookt zijn 

in tomatenbouillon is de zachte smaak 
van de merlot druif in deze rode wijn een 

perfecte begeleider. 

L'AURÉOLE ROUGE

Tomatenpuree

Bladpeterselie fZuurdesembrood

KnoflookteenSjalot

Pruimtomaat fRode peper f

Mosselen fGedroogde oregano

Gemalen venkelzaad

Dit mosselgerecht is geïnspireerd door cioppino, een traditionele visstoof uit San Francisco, 
die wordt gemaakt met de vangst van de dag en mediterrane groenten. In dit recept maak je 
eerst zelf een tomatenbouillon, waar je de mosselen vervolgens in stoomt. Neeltje Jans is onze 
leverancier van echte Zeeuwse mosselen. Kijk op onze blog voor het verslag van ons bezoek 
in Zeeland!

Gemakkelijk Calorie-focus

Eet binnen 3 dagen

* L

§

Mosselen in mediterrane tomatenbouillon 
Met zuurdesembrood

DiscoveryDTotaal: 35-40 min.8



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 42 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot (st) 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Rode peper (st) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Pruimtomaat (st) f 2 4 6 8 10 12
Zuurdesembrood (st) 1) 
6) 11) 17) 21) 25) 27) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Tomatenpuree (blikje) 1/2 1 11/2 2 21/2 3    
Gedroogde oregano (tl) 1/2 1    11/2 2 21/2 3    
Gemalen venkelzaad (tl) 1    2 3    4 5    6
Mosselen (g) 14) f 750 1500 2250 3000 3750 4500
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillon* (ml) 150 300 450 600 750 900
Extra vierge olijfolie* naar smaak
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2640 / 631 398 / 95
Vet totaal (g) 24 4
 Waarvan verzadigd (g) 4,6 0,7
Koolhydraten (g) 74 11
 Waarvan suikers (g) 8,6 1,3
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 27 4
Zout (g) 3,7 0,6

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja 11) Sesam 14) Weekdieren
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 21) Melk/lactose 23) Selderij 
25) Sesam 27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Grote pan en grote wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de mosselen in mediterrane tomatenbouillon.

GROENTEN SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snipper de sjalot en pers of snijd de knoflook 
fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode 
peper en snijd de rode peper fijn. Snijd de 
pruimtomaat in kleine blokjes en bereid 
de bouillon. Bak het zuurdesembrood 
7 – 9 minuten in de oven.

SMAAKMAKERS FRUITEN
Verhit ondertussen de helft van de 

olijfolie in een grote pan en fruit de sjalot, 
de knoflook en de rode peper 2 minuten op 
middelmatig vuur. Voeg de tomatenpuree toe 
en bak nog 4 minuten. Voeg het venkelzaad 
en de oregano toe en bak nog 1 minuut op 
middelhoog vuur. Breng op smaak met peper 
en zout. 

 BOUILLON BEREIDEN
 Voeg de groentebouillon en 50 ml 
water per persoon toe aan de pan en kook 
15 – 20 minuten op middelhoog vuur. Laat de 
tomaat de laatste 8 minuten meekoken. Snijd 
ondertussen de bladpeterselie fijn.

MOSSELEN KOKEN
 Spoel de mosselen goed af onder de 
koude kraan. Verhit de overige olijfolie in een 
grote wok of hapjespan met deksel. Voeg de 
mosselen en 1 soeplepel per persoon van 
de tomatenbouillon toe en verhit, afgedekt, 
4 minuten op middelhoog vuur (zie tip), of 
totdat de mosselen open zijn.  Gooi mosselen 
die niet open gaan weg.

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de rest van de bouillon toe aan de 
wok of hapjespan met deksel en kook nog 
3 – 4 minuten op laag vuur. Schep regelmatig 
om. Besprenkel naar smaak met extra vierge 
olijfolie en breng op smaak met peper en zout.

tTIP
Bij dit recept is het heel belangrijk dat je niet 
vergeet de deksel op de pan te doen, anders 
gaan de mosselen niet open.

SERVEREN
 Verdeel de tomatenbouillon en de 
mosselen over diepe borden en garneer 
met de bladpeterselie. Serveer met 
het zuurdesembrood.

tTIP
Bij dit gerecht krijg je meer brood dan je afbakt 
in het recept. Let je niet op de calorieën? 
Gebruik dan al het brood.



De spinazie samen met het gehakt smaakt 
lekker met Masan Rouge. Het sappige aroma 

van rood fruit komt het beste tot zijn recht 
met dit soort kruidige gerechten.

MASAN ROUGE

Goudreinet appel

Gekruid rundergehakt
 f

Spekblokjes f

PeterseliewortelNicola aardappel

KnoflookteenRode ui

Spinazie f

De peterseliewortel lijkt qua uiterlijk en smaak op pastinaak en is rijk aan vitamine C. Bij de 
kruidige en aardse smaken van deze witte wortel past een zoete smaak goed. Vandaar dat je er 
vandaag zelf een snelle appelmoes bij maakt. Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen Lactosevrij

* b

§ d

SPINAZIE-GEHAKTPOTJE MET PETERSELIEWORTEL 
Met appelmoes en spekjes

OriginalTotaal: 30-35 min.7

Glutenvrijg



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

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

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 42 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappel (g) 300    600    900    1200    1500    1800    
Peterseliewortel (g) 75    125    200    250    300    350    
Rode ui (st) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1    2    3    4    5    6    
Spekblokjes (g) f 25 50 75 100 125 150
Gekruid rundergehakt 
(g) f

100    200    300    400    500    600    

Goudreinet appel (st) 1    2    3    4    5    6    
Spinazie (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Olijfolie* (el) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Honing* (tl) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2975 / 711 392 / 94
Vet totaal (g) 24 3
 Waarvan verzadigd (g) 8,2 1,1
Koolhydraten (g) 75 10
 Waarvan suikers (g) 13,7 1,8
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 43 6
Zout (g) 0,1 0,0

ALLERGENEN

Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, steelpan met deksel en wok of hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de spinazie-gehaktpotje met peterseliewortel.

AARDAPPELEN KOKEN
Schil of was de aardappelen (nicola) 

grondig en snijd in kwarten. Zorg dat de 
aardappelen net onder water staan in een pan 
met deksel, breng afgedekt aan de kook en 
laat 15 minuten zachtjes koken. Giet daarna af.

WORTEL SNIJDEN
Schil ondertussen de peterseliewortel 

en snijd in blokjes van 1 cm. Kook de 
peterseliewortel na 5 minuten mee met 
de aardappelen. 

 APPELMOES MAKEN
 Schil ondertussen de appel (goudreinet), 
verwijder het klokhuis en snijd in blokjes. 
Meng de appel met de honing en 3 el water 
per persoon in de steelpan met deksel. Breng 
afgedekt aan de kook en laat 8 – 10 minuten 
op laag vuur koken. Haal de pan daarna van 
het vuur. Roer de appel door, prak grof met 
een vork en bewaar de appelmoes tot gebruik 
met de deksel op de pan.

BAKKEN
 Snipper ondertussen de rode ui en pers 
of snijd de knoflook fijn. Verhit de olijfolie 
in een wok of hapjespan en fruit de ui en 
knoflook 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg 
de spekblokjes toe en bak 4 – 5 minuten. Voeg 
het gehakt toe en bak in 3 minuten los.

tTIP
Ben je fan van deze snelle bereidingswijze van 
appelmoes? Je kunt op dezelfde manier ook 
perenmoes maken!

MENGEN
 Voeg vervolgens de aardappelen 
en peterseliewortel toe aan de wok of 
hapjespan met gehakt en bak nog 5 minuten 
op middelhoog vuur. Scheur ten slotte de 
spinazie, eventueel in delen, klein boven de 
wok of hapjespan en laat al roerend slinken op 
middelhoog vuur. Breng op smaak met peper 
en zout. 

SERVEREN
 Verdeel het spinazie-gehaktpotje over 
de borden en serveer met de appelmoes.

tTIP
Maak je dit gerecht voor meer mensen of snijd 
je niet zo snel? Begin dan met het snijden van 
de peterseliewortel voordat je de aardappelen 
opzet, zodat je op tijd klaar bent om de 
peterseliewortel mee te koken.



Voor de aubergine uit de oven kiezen we voor 
de Varas Rouge, die krachtig genoeg is om dit 

stevige groentegerecht te ondersteunen. 

VARAS ROUGE

Veldsla, rucola & frisee
 f

FettuccineGeraspte oude kaas f

Tomaat fAubergine f

TomatenpassataKnoflookteen

Verse basilicum f

‘Melanzane alla parmigiana’ is de Italiaanse benaming voor dit gerecht. Melanzane betekent 
aubergine in het Italiaans en parmigiana verwijst naar het dakpansgewijs stapelen van de 
aubergine. Op dit klassieke gerecht hebben wij een doordeweekse variant bedacht die je 
serveert met fettuccine.

Gemakkelijk Family

Eet binnen 3 dagen

* b

§

Aubergine uit de oven met tomaat en oude kaas  
Met fettuccine en een frisse salade

VeggieVTotaal: 40-45 min.9
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Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (st) f 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomaat (st) f 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Tomatenpassata (g) 150 300 450 600 750 900
Geraspte oude kaas (g) 
7) f

40 75 100 125 150 175

Fettuccine (g) 1) 90 180 270 360 450 540
Veldsla, rucola & frisee 
(g) 23) f

40 80 120 160 200 240

Verse basilicum 
(blaadjes)23) f

3 6 9 12 15 18

Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Zwarte balsamicoazijn* 
(el) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3050 / 729 595 / 142
Vet totaal (g) 33 6
 Waarvan verzadigd (g) 11,8 2,3
Koolhydraten (g) 78 15
 Waarvan suikers (g) 16,6 3,2
Vezels (g) 9 2
Eiwit (g) 26 5
Zout (g) 1,4 0,3

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, kom, ovenschaal, pan met deksel en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de aubergine uit de oven met tomaat en oude kaas.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Snijd de aubergine in de lengte in plakken 
van ½ cm. Snijd de tomaat ook in plakken van 
½ cm. Pers of snijd de knoflook fijn. 

AUBERGINE BAKKEN
Besprenkel de aubergine met de helft 

van de olijfolie. Verhit een koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de aubergine 
4 – 5 minuten per kant (zie tip). Breng op 
smaak met peper en zout.

 SAUS MAKEN
 Meng ondertussen in een kom de 
tomatenpassata, knoflook, zwarte 
balsamicoazijn, suiker, peper en zout  tot 
een saus.

IN DE OVEN
 Vet een ovenschaal in met de overige 
olijfolie. Schenk een laagje saus in de 
ovenschaal. Bedek de saus met plakken 
aubergine. Verdeel hier vervolgens een laag 
tomaat over. Herhaal tot alle ingrediënten 
gebruikt zijn en eindig met een laag saus. 
Bestrooi ten slotte met de oude kaas en bak 
de aubergineschotel 20 – 25 minuten in 
de oven.

PASTA EN SALADE MAKEN
 Breng ondertussen 500 ml water per 
persoon aan de kook in een pan met deksel en 
kook de fettuccine, afgedekt, 13 – 15 minuten. 
Giet daarna af. Maak ondertussen in een 
saladekom een dressing van de extra vierge 
olijfolie, witte balsamicoazijn en peper en zout. 
Meng met de veldsla, rucola & frisee.

tTIP
Geen zin in pasta? Of veel honger? Serveer het 
gerecht met knapperige ciabatta om lekker te 
dopen in de saus!

SERVEREN
 Verdeel de fettuccine over de borden en 
schep de aubergine uit de oven erop. Scheur 
de blaadjes basilicum klein en garneer het 
gerecht ermee. Serveer met de salade.

tTIP
Heb je een grillpan? Dan kun je de 
aubergineplakken ook grillen in plaats 
van bakken. Zo krijg je mooie streepjes op 
de aubergine.



Bij roerei past eigenlijk maar één soort wijn 
en dat is de Varas Rose die het smeuïge uit 
dit gerecht goed oppakt. Heerlijk met de 

Aziatische noedels.

VARAS ROSE

Groentemix met 
snijbonen f

SjalotVerse gember

Rode peper fKnoflookteen

LimoenBosui f

Gezouten pinda's 

NoedelsVrije-uitloopei f

Sojasaus

Dit is een snelle oosterse maaltijd met een mix van snijbonen, peen en gele paprika. Vaak 
serveer je noedels met omeletreepjes of een gekookt ei, maar vandaag maak je er roerei met 
lichtpittige bosui bij, gegarneerd met knapperige pinda's en een partje limoen.Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 3 dagen Quick & Easy

* V

§ Q

AZIATISCHE NOEDELS MET ROEREI EN PINDA'S 
Met bosui en limoen

OriginalTotaal: 20-25 min.5

Lactosevrijd



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. 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1    2 3 4 5 6
Sjalot (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode peper (st) f 1/3 2/3 1    11/3 12/3 2
Bosui (st) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Limoen (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Verse gember (cm) 1    2 3 4 5 6
Groentemix met 
snijbonen (g) 23) f

200    400 600 800 1000 1200

Sojasaus (ml) 1) 6) 10    20 30 40 50 60
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    4 6 8 10 12
Noedels (g) 1) 70    140 200 280 340 400
Gezouten pinda's (g) 5) 
22) 25) 20    40 60 80 100 120

Zonnebloemolie* (el) 1 2 2 3 3 4
Ketjap* (el) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3067 / 733 488 / 117
Vet totaal (g) 34 5
 Waarvan verzadigd (g) 6,6 1,0
Koolhydraten (g) 72 11
 Waarvan suikers (g) 15,3 2,4
Vezels (g) 11 2
Eiwit (g) 31 5
Zout (g) 3,9 0,6

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, fijne rasp, wok of hapjespan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de Aziatische noedels met roerei en pinda's.

VOORBEREIDEN
Breng 500 ml water aan de kook in een pan 

met deksel voor de noedels. Pers of snijd de 
knoflook fijn en snipper de sjalot. Verwijder 
de zaadlijsten van de rode peper en snijd de 
peper fijn. Snijd de bosui in fijne ringen. Rasp 
de schil van de limoen met een fijne rasp 
en snijd de limoen in parten. Schil en rasp 
de gember. 

SMAAKMAKERS BAKKEN
Verhit de helft van de zonnebloemolie in 

een wok of hapjespan en bak de knoflook, 
rode peper, sjalot, gember en limoenrasp al 
roerend 1 – 2 minuten op hoog vuur. 

 GROENTEN ROERBAKKEN
 Voeg de groentenmix en de helft van de 
bosui toe en roerbak nog 4 – 5 minuten op 
middelhoog vuur. Voeg de sojasaus, ketjap, 
en 2 el water per persoon toe, en roerbak nog 
2 – 3 minuten. 

NOEDELS TOEVOEGEN
 Kook ondertussen de noedels, afgedekt, 
3 – 4 minuten in de pan met deksel. Giet 
daarna af en voeg de noedels toe aan de wok 
of hapjespan. Verhit nog 1 minuut op hoog 
vuur. Breng op smaak met peper.

ROEREI MAKEN
 Verhit ondertussen de overige 
zonnebloemolie in een koekenpan. Voeg 
de eieren en de overige bosui toe en bak 
al roerend tot het ei gestold maar nog wel 
smeuïg is. Breng op smaak met peper en zout.

tTIP
Voeg een halve theelepel sambal per persoon 
of wat overgebleven rode peper toe aan het 
roerei voor net wat meer pit.

SERVEREN
 Verdeel het gerecht over de borden. 
Serveer met het roerei en garneer met de 
pinda's en de limoenpartjes.



Deze soep smaakt goed met een glas Cabriz 
Branco uit Portugal. Deze wijn is lichtkruidig, 

wat goed aansluit bij de pompoenpitten, 
maar tegelijk fris met citrusaroma's.

CABRIZ BRANCO

Verse bieslook f

Gemalen korianderzaadGemalen komijn

Gele paprika fKnoflookteen

PompoenpittenMaïs

Naanbrood 

Feta f

Deze gele soep is zowel zoet door de paprika en mais, als kruidig door de gemalen komijn en 
koriander. De feta zorgt voor een zout accent. Je garneert er niet alleen de soep mee, maar vult 
er ook de helft van de naan mee. Gemakkelijk

Eet binnen 5 dagen

*

%

Gele paprika-maissoep met feta en pompoenpitten 
Met naanbrood

VeggieVTotaal: 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen (st) 1    1    2    2    3    3    
Gele paprika (st) 1    2    3    4    5    6    
Maïs (pot) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Pompoenpitten (g) 19) 
22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Gemalen komijn (tl) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gemalen korianderzaad 
(tl) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

5    10    15    20    25    30    

Feta (g) 7) f 50    100    150    200    250    300    
Naanbrood 
(st) 1) 6) 7) 25) 1    2    3    4    5    6    

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

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

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2745 / 656 348 / 83
Vet totaal (g) 23 3
 Waarvan verzadigd (g) 7,9 1,0
Koolhydraten (g) 82 10
 Waarvan suikers (g) 17,9 2,3
Vezels (g) 15 2
Eiwit (g) 23 3
Zout (g) 4,2 0,5

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, koekenpan en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de gele paprika-maissoep met feta en pompoenpitten.

VOORBEREIDEN
Kook 300 ml water per persoon voor de 

soep. Pers of snijd de knoflook fijn. Snijd de 
gele paprika klein en laat de mais uitlekken.

POMPOENPITTEN POFFEN
Verhit een soeppan met deksel, 

zonder olie, op hoog vuur en rooster de 
pompoenpitten tot ze beginnen te poffen. 
Haal uit de pan en bewaar apart.

 SOEP MAKEN
 Verhit de olijfolie in dezelfde soeppan en 
bak de knoflook met de komijn en  koriander 
2 – 3 minuten op middelhoog vuur. Voeg de 
gele paprika toe en bak nog 2 minuten. Blus 
af met het gekookte water (pas op: dit kan 
spetteren!), verkruimel het bouillonblokje 
erboven en voeg de mais toe (zie tip). Dek de 
pan af en laat 15 minuten zachtjes koken.

NAAN GRILLEN
 Snijd ondertussen de bieslook fijn 
en verkruimel de feta. Gril het naanbrood 
2 – 3 minuten zonder olie in een hete 
koeken- of grillpan (zie tip).

tTIP
Je kunt het naanbrood ook opwarmen in de 
oven of in een broodrooster. 

SOEP PUREREN
 Haal de soeppan van het vuur en pureer 
de soep met een staafmixer. Voeg eventueel 
extra water toe om de soep dunner te maken. 
Breng op smaak met peper en zout.

tTIP
 Je kunt ook een deel van de mais later 
toevoegen en niet meepureren, zo houd je nog 
wat structuur in de soep. Bovendien ziet het er 
erg leuk uit!

SERVEREN
 Snijd het naanbrood doormidden 
en vul de helft met feta. Verdeel de soep 
over de soepkommen en garneer met de 
pompoenpitten, bieslook en de overige 
feta. Besprenkel naar smaak met extra vierge 
olijfolie en serveer met het naanbrood.



Affligem Blond is een Belgisch abdijbier met 
een heldere, gouden kleur en een stevige 
schuimkraag. Na een soepele moutige en 

nootachtige smaak volgt een ronde smaak 
van tropisch fruit. 

AFFLIGEM BLOND

Affligem Blond

Kippendijstukjes fVerse salie f

Broccoli fNicola aardappelen

Champignons fSjalot

Geraspte cheddar f

Crème fraîche f

In dit hartverwarmende herfstgerecht serveer je de stukjes kip in een romige biersaus. Naast 
champignons en cheddar bevat deze saus Affligem Blond, een Belgisch abdijbier met een ronde 
smaak van tropisch fruit. De cheddar maakt de saus lekker hartig en het bier zorgt ervoor dat de 
smaken extra versterkt worden.

Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

KIPPENDIJ IN ROMIGE CHEDDAR-BIERSAUS 
Met geroosterde aardappeltjes en broccoli

DiscoveryDTotaal: 35-40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Sjalot (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Champignons (g) f 75 150 225 300 375 450
Verse salie 
(blaadjes) 23) f

2 4 6 8 10 12

Kippendijstukjes (g) f 120 240 360 480 600 720
Affligem Blond (ml) 1) 40 75 100 125 150 175
Crème fraîche 
(el) 7) 15) 20)f

11/2 3 41/2 6 71/2 9

Geraspte cheddar 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150    

Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Roomboter* (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Groentebouillon* (ml) 50 100 150 200 250 300
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3648 / 872 434 / 104
Vet totaal (g) 49 6
 Waarvan verzadigd (g) 19,7 2,3
Koolhydraten (g) 54 6
 Waarvan suikers (g) 6,7 0,8
Vezels (g) 12 1
Eiwit (g) 43 5
Zout (g) 1,3 0,2

ALLERGENEN

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

tTIP
Eten er kinderen mee? Gebruik in plaats 
van het bier dan extra bouillon en voeg ¼ tl 
wittewijnazijn per persoon toe.

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de kippendij in romige cheddar-biersaus.

AARDAPPELEN ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 210 graden. 

Schil of was de aardappelen (nicola) 
grondig en snijd in smalle parten. Meng de 
aardappelen met de helft van de olijfolie op 
één helft van een bakplaat met bakpapier 
en breng op smaak met peper en zout. Bak 
de aardappelen 30 – 35 minuten in  de 
oven, of tot ze gaar en krokant zijn. Schep 
halverwege om.

BROCCOLI ROOSTEREN
Snijd ondertussen de bloem van de 

broccoli in roosjes en de steel in blokjes. Haal 
de aardappelen na 18 – 22 minuten uit de 
oven en verdeel de broccoli over de lege helft 
van de bakplaat. Meng de broccoli met de 
overige olijfolie en breng op smaak met peper 
en zout. Bak de laatste 12 – 16 minuten mee 
met de aardappelen in de oven, of tot de 
roosjes gaar zijn en bruin kleuren.

 KIP BAKKEN
 Snipper ondertussen de sjalot en snijd 
de champignons in plakken. Snijd de blaadjes 
salie in reepjes. Verhit de roomboter in een 
koekenpan en bak de kippendijstukjes in 
4 – 6 minuten gaar op middelhoog vuur. Haal 
de kip uit de pan en bewaar apart.

BIER INKOKEN
 Voeg de sjalot toe aan dezelfde 
koekenpan en fruit de sjalot 1 minuut op 
middelhoog vuur. Voeg vervolgens ook de 
champignons toe aan de pan en bak ze in 
4 – 5 minuten bruin. Schenk het Affligem 
Blond in de koekenpan, zet het vuur 
middellaag en laat het bier inkoken tot een 
kwart van zijn oorspronkelijke volume.

SAUS MAKEN
 Voeg de groentebouillon en de crème 
fraîche toe aan de koekenpan, roer goed en 
laat 5 – 7 minuten zachtjes koken, of totdat het 
vocht is ingedikt tot een saus. Meng vervolgens 
de kip, de cheddar en de salie door de saus 
en laat nog 1 minuut zachtjes koken, of tot de 
cheddar is gesmolten. Breng eventueel op 
smaak met peper en zout.

tTIP
Ben je een liefhebber van salie? Voeg dan 
gerust meer toe.

SERVEREN
 Verdeel de aardappelen en de broccoli 
over de borden. Serveer met de kippendij 
in cheddar-biersaus.

tTIP
Maak je dit gerecht voor meer personen? 
Verdeel de broccoli en aardappelen dan 
over 2 bakplaten of bak de aardappelen 
25 –30 minuten, afgedekt, in een hapjespan.



De kruidige Indiase curry is een feestje 
op de tong met deze Ramon Roqueta. De 
chardonnay geeft de wijn een klein vetje 

waardoor hij voldoende structuur heeft bij 
dit gerecht.

ROQUETA BLANCO

Bataat

Gemalen kurkumaKerriepoeder

Rode peper fKnoflookteen

Groene linzenKokosmelk

Magere yoghurt f

Verse koriander fSojasaus

Paksoi f

Curry is een gerecht dat vele variaties kent in heel India. Typerend voor curry’s zijn de 
uitgesproken smaken van de specerijen en kruiden. Je kunt het natuurlijk met rijst serveren, 
maar in deze klassieke curry met kokosmelk zorgen de bataat en groene linzen voor de 
nodige vulling.

Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 3 dagen

* v

§

KLASSIEKE INDIASE CURRY MET YOGHURT 
Met linzen, bataat en paksoi

Calorie-focusLTotaal: 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).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 42 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
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
Kokosmelk (ml) 26) 50    100    150    200    250    300    
Groene linzen (g) 40    80    120    160    200    240    
Kerriepoeder (tl) 2    3    4    5    6    7    
Gemalen kurkuma (tl) 1    2    3    4    5    6    
Bataat (g) 250    500    750    1000    1250    1500    
Paksoi (st) f 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sojasaus (ml) 1) 6) 10    20    30    40    50    60    
Verse koriander (takjes) 
23) f

4    8    12    16    20    24    

Magere yoghurt (ml) 7) 
19) 22) f

50    100    150    200    250    300    

Zonnebloemolie* (el) 1/2 1    1    2    2    21/2
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2389 / 571 359 / 86
Vet totaal (g) 17 3
 Waarvan verzadigd (g) 9,1 1,4
Koolhydraten (g) 82 12
 Waarvan suikers (g) 18,3 2,7
Vezels (g) 15 2
Eiwit (g) 17 3
Zout (g) 2,0 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij 
26) Sulfiet

BENODIGDHEDEN
Wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de klassieke indiase curry met yoghurt.

VOORBEREIDING
Pers of snijd de knoflook fijn. Verwijder de 

zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 
peper fijn. Roer de kokosmelk door of schud 
het pakje tot eventuele klontjes opgelost zijn.

SMAAKMAKERS BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een wok of 

hapjespan met deksel en roerbak de knoflook, 
rode peper, groene linzen, kerriepoeder en 
kurkuma 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg 
de kokosmelk en 150 ml water per persoon 
toe. Breng afgedekt aan de kook en laat 
25 – 30 minuten koken op laag vuur.

 BATAAT BEREIDEN
 Schil ondertussen de bataat en snijd
 in blokjes van 1 cm. Voeg de bataat na 
10 minuten toe aan de wok of hapjespan.

PAKSOI BEREIDEN
 Snijd ondertussen de paksoi klein en 
bewaar de groene bladeren apart van het 
witte deel. Voeg het witte deel van de paksoi 
in de laatste 5 minuten toe aan de wok 
of hapjespan. 

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg vlak voor het opdienen de groene 
bladeren van de paksoi en de sojasaus toe en 
roer nog 1 minuut. Breng de curry op smaak 
met peper en zout. Voeg eventueel extra water 
toe wanneer de curry te droog wordt. 

tTIP
Kun je niet zo goed tegen pittig eten, gebruik 
dan minder rode peper en blus af met de 
yoghurt. Zuivel vermindert namelijk het 
brandende gevoel.

SERVEREN
 Snijd de koriander grof. Verdeel de curry 
over de borden en garneer met de verse 
koriander en de magere yoghurt.

RWEETJE
In dit gerecht maak je eerst de basis, waarna 
je stap voor stap iets aan de curry toevoegt. 
Hierdoor kunnen de smaken van de curry 
intrekken en krijgt elke groente zijn eigen 
perfecte garing. Bovendien heb je zo maar één 
pan nodig.



Jonagold appel

Gemakkelijk*
Er bestaan wel meer dan 7000 soorten appels. Een aantal 
daarvan komt van Hollandse bodem, zoals de elstar, 
rubens, royal gala, goudreinet en de jonagold appel. Deze 
warme kruimelkoeken met appel en havermout smaken 
heerlijk bij een kop koffie of thee op een herfstige dag. Als 
tussendoortje zijn ze natuurlijk ook lekker!

APPEL-HAVERMOUT 
KRUIMELKOEKEN 
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RWEETJE
Je kunt de appel vervangen door 125 g bosbessen of de appel en de honing vervangen 
door 2 bananen. Wil je het gerecht wat zoeter maken? Voeg dan 1 tl vanille-extract toe.

INGREDIËNTEN 2P

Jonagold appel 1
Roomboter* (el) 2
Havermout* (g) 150
Eieren* (st) 2
Honing* (el) 1
Rozijnen* (g) 40
Kaneel* (tl) 2
Zout* snufje

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

ALLERGENEN

Er zitten geen allergenen in de producten uit de Fruitbox 
die je voor dit recept gebruikt.

1 Verwarm de oven voor op 190 graden. 

2Rasp of snijd de appel (jonagold) fijn. Hak de ro zijnen klein. 

3 Smelt de roomboter in een steelpan op laag vuur.  

4Meng de appel, de rozijnen en de roomboter met de rest van de ingrediënten 
in een grote mengkom. Giet over in een kleine ovenschaal met bakpapier en 

druk goed aan met de bolle kant van een lepel. Bak de koek 45 – 50 minuten in de 
oven. Mocht de bovenkant te bruin worden, dek deze dan af met een stuk bakpapier 
of aluminiumfolie. 

5 Snijd de koek in stukken en laat afkoelen.

BENODIGDHEDEN: 
Grove rasp, steelpan, grote mengkom en kleine 
ovenschaal met bakpapier.
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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

KAAS-SPEKOMELET  
Met zuurdesembroodje

• Sinaasappel-muntsap

INGREDIËNTEN   
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Vrije-uitloopei (st) 3) f 4 8

Halfvolle melk (ml) 7) 15) 20) f 50 100

Geraspte belegen kaas (g) 7) f 25 50

Ontbijtspek (plakjes) f 4 8
Zuurdesembrood 
(st) 1) 6) 11) 17) 21) 22) 27) f

2 4

Roomboter* (el) ½ 1

Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Kom en koekenpan

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 2573 / 615 884 / 211
Vetten (g) 26 9
 Waarvan verzadigd (g) 11,2 3,8
Koolhydraten (g) 63 22
 Waarvan suikers (g) 2,1 0,7
Vezels (g) 3 1
Eiwit (g) 30 10
Zout (g) 2,3 0,8

ALLERGENEN

1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam  

Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren) 20) Soja 
21) Melk/lactose 22) Noten 27) Lupine

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Kluts het ei in een kom 
met de melk, belegen kaas, peper en zout naar smaak. Snijd het 

ontbijtspek in kleine stukjes.

2Bak het zuurdesembrood 6 – 8 minuten in de oven. 

3 Verhit ondertussen de roomboter in een koekenpan en bak het 
ontbijtspek 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg het ei toe en 

bak 2 minuten op middelhoog vuur of tot het ei bijna gestold is. Keer 
de omelet om en bak nog 1 - 2 minuten.

4 Snijd het zuurdesembrood open en serveer de omelet erop.  

 KAAS-SPEKOMELET  
Met zuurdesembroodje 
 
 
  
VOLLE YOGHURT MET 
APPEL   
Met walnoten-cranberrymix  
 
 
MANGO-
SMOOTHIEBOWL   
met cashewnoten  

tTIP: Dit gerecht is vrij calorierijk. Let 
jij op jouw calorie-inname? Gebruik dan 
de helft van de benodigde hoeveelheid 
ontbijtspek, de helft van de benodigde 
hoeveelheid oude kaas en/of 1 ei in plaats 
van 2 eieren.



ONTBIJT 2- ONTBIJT 3- 2x 2x

MANGO-SMOOTHIEBOWL   
met cashewnoten

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Appel (elstar) (st) 2 4

Peer (conference) (st) 1 2

Volle yoghurt (ml)7) 15) 20) f 400 800
Cranberry-walnotenmix 
(g) 8) 19) 22) 25)

60 120

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

 

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1618 / 387 376 / 90
Vetten (g) 17 4
 Waarvan verzadigd (g) 4,8 1
Koolhydraten (g) 44 10
 Waarvan suikers (g) 36,8 9
Vezels (g) 6 1
Eiwit (g) 10 2
Zout (g) 0,2 0

ALLERGENEN

7) Melk/lactose 8) Noten  

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

INGREDIËNTEN  
VOOR 1 ONTBIJT 2P 4P

Mango (st) 1 2

Cashewnoten (g) 5) 8) 22) 25) 50 100

Karnemelk (ml) 7) 15) 20) f 250 500

*Zelf toevoegen |fin de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN 
Blender of staafmixer met hoge kom

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 946 / 226 473 / 113
Vetten (g) 13 7
 Waarvan verzadigd (g) 2,5 1,3
Koolhydraten (g) 17 9
 Waarvan suikers (g) 12,7 6,4
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 9 5
Zout (g) 0,1 0,1

ALLERGENEN

5) Pinda's 7) Melk/lactose 8) Noten

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

1 Snijd de appel (elstar) en peer 
(conference) in kwarten en verwijder 

het klokhuis. Snijd de helft van de appel in 
blokjes en de andere helft in dunne plakken. 
Snijd de peer in blokjes.

2 Meng de blokjes appel en peer met 
de volle yoghurt in een kom. Garneer 

met de plakken appel en bestrooi met 
de cranberry-walnotenmix.

VOLLE YOGHURT MET APPEL   
Met walnoten-cranberrymix

1 Schil de mango, snijd het vruchtvlees 
van de pit en snijd het vervolgens in 

stukken. Hak de cashewnoten grof.

2Meng de mango en de helft van de 
cashewnoten met de karnemelk in 

een blender of hoge kom met staafmixer en 
pureer tot een gladde, dikke smoothie.

3 Verdeel de smoothie over 
ontbijtkommen en bestrooi met de 

overige cashewnoten. 
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