Gebakken zalmfilet met dillemayonaise
Met aardappeltjes, rode paprika en venkel

8 Totaal: 35-40 min. g Glutenvrij
- Supersimpel
d Lactosevrij
§ Eet binnen 3 dagen b Family

Zalm en dille vormen een klassieke combinatie en dat is niet voor niets, want ze smaken heerlijk
samen! In dit recept voeg je de frisse dille toe aan een mayonaise, die je dit keer van ons krijgt,
maar je kunt het ook heel makkelijk een keer zelf maken. Je hebt maar drie basisingrediënten
nodig: eieren, olie en iets zuurs, zoals citroensap of azijn.

Drieling aardappelen

Sjalot

Knoflookteen

Rode paprika f

Venkel f

Verse dille f

Mayonaise f

Zamlfilet met huid f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, ovenschaal, wok of hapjespan, koekenpan en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de gebakken zalmfilet met dillemayonaise.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

AARDAPPEEN VOORKOKEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Halveer de aardappelen en snijd eventuele
grote aardappelen in kwarten. Zorg dat de
aardappelen net onder water staan in een
pan met deksel. Breng aan de kook en kook
de aardappelen 6 – 8 minuten. Giet af en laat
zonder deksel uitstomen.

SNIJDEN
Snipper ondertussen de sjalot en pers de
knoflook of snijd fijn. Snijd de rode paprika
en de venkel in kleine blokjes en snijd de
verse dille fijn.

AARDAPPELTJES IN DE OVEN
Meng de aardappelen in een ovenschaal
met de helft van de olijfolie, peper en zout
en bak 15 - 20 minuten in de oven. Schep
halverwege om.

Drieling aardappelen
(g)
Sjalot (st)
Knoflookteen (st)
Rode paprika (st) f
Venkel (st) f
Verse dille
(g) 23) f
Mayonaise
(g) 3) 10) 19) 22) f
Zamlfilet met huid
(100 g) 4) f
Olijfolie (el)
Zonnebloemolie (el)
Peper & zout

200 400 600 800 1000 1200
1/2
1/2
1/2
1/2

1
1
1
1

11/2
11/2
11/2
11/2

2
2
2
2

21/2
21/2
21/2
21/2

21/2

5

71/2 10 121/2 15

20

40

60

80 100 120

1

2

3

4

5

Zelf toevoegen
11/2 3 41/2 6 71/2
1/2 1 11/2 2 21/2
naar smaak

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

3328 / 796
53
8,0
47
9,8
9
27
0,5

567 / 136
9
1,3
8
1,6
1
5
0,1

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

GROENTEN BAKKEN
Verhit ondertussen de zonnebloemolie
in een wok of hapjespan op middelhoog
vuur. Fruit de sjalot 1 – 2 minuten. Voeg de
rode paprika, de venkel en de knoflook toe.
Roerbak 10 – 12 minuten en breng op smaak
met peper en zout.

ZALM BAKKEN
Meng ondertussen in een kleine kom de
dille met de mayonaise. Dep de zalmfilet
droog met keukenpapier en wrijf in met peper
en zout. Verhit de overige olijfolie in een
koekenpan op middelhoog vuur en bak de
zalm 2 – 3 minuten op de huid en
1 – 2 minuten op de andere zijde.

SERVEREN
Serveer de zalm met de aardappelen, de
groenten en de dillemayonaise.

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 06 | 2019

3
3
3
3

6
9
3

Burger met pittige groene peper en piccalilly
Met aardappelpartjes en salade

Bruine ciabatta

Aardappelpartjes f

Gedroogde tijm

Tomaat f

Komkommer f

Groene peper f

Gemengde sla f

Half-om-halfburger

Piccalilly f

5 Totaal: 25 min.
* Gemakkelijk
% Eet binnen 5 dagen

Een van de smaakmakers in dit gerecht is piccalilly, een echte Britse klassieker waarbij groenten
als bloemkool, ui en augurk worden ingemaakt met azijn en smaakmakers als gember, knoflook
en kurkuma. Lekker op een burger, maar bijvoorbeeld ook bij een stamppot of stoemp. Als je
niet zo van pittig houdt, wees dan voorzichtig met de groene peper.

f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Ovenrooster met bakpapier, saladekom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de burger met pittige groene peper en piccalilly.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

AARDAPPELEN BEREIDEN
Verwarm de oven voor op 220 graden. Bak
de ciabatta 5 – 7 minuten in de oven. Verdeel
de aardappelpartjes over een ovenrooster
met bakpapier en meng met de gedroogde
tijm en de olijfolie. Breng op smaak met
peper en zout en bak de aardappelpartjes
17 – 22 minuten in de oven, of tot ze gaar en
krokant zijn. Schep halverwege om.

SNIJDEN
Snijd ondertussen de tomaat en de
komkommer in dunne plakken. Snijd de
groene peper in dunne ringen.

SALADE MAKEN
Maak in een saladekom een dressing
van de honing, de mosterd en de extra vierge
olijfolie en breng op smaak met peper en zout.
Meng de dressing met de gemengde sla, de
tomaat en de komkommer.

Bruine ciabatta (st)
1
2
3
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27)
200
400
600
Aardappelpartjes (g) f
1
2
3
Gedroogde tijm (tl)
1
2
3
Tomaat (st) f
1/3 2/3 1
Komkommer (st) f
1/2 1 11/2
Groene peper (st) f
Gemengde sla (g) 23) f 50 100 150
Half-om-halfburger
1
2
3
(100 g) f
Piccalilly (g) 1) 6) 10) f 25 50 75

4

5

800
4
4
11/3
2
200
4

5

6

100 125 150

Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
Olijfolie (el)
1
2
3
4
5
Honing (tl)
2
4
6
8 10
Mosterd (tl)
2
4
6
8 10
Extra vierge olijfolie (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout

3
6
12
12
3

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

3740 / 894
45
14,5
81
12,7
11
32
1.,6

535 / 128
7
2,0
12
1,8
1
5
0,2

ALLERGENEN

BURGER BAKKEN
Verhit de roomboter in een koekenpan en
bak de burger, samen met de groene peper,
3 – 4 minuten per kant op middelhoog vuur.
Verlaag het vuur en houd de burger warm in
de pan.

6

1000 1200
5
6
5
6
12/3 2
21/2 3
250 300

BURGER BOUWEN
Snijd de ciabatta doormidden en
smeer de onderkant in met een beetje
piccalilly. Beleg met een klein beetje salade
en leg de burger erop. Bestrooi met de
gebakken pepers en schenk het bakvet over
de burgerb.

SERVEREN
Verdeel de burger, de aardappelpartjes
en de overige salade over de borden en
serveer met de rest van de piccalilly.

1) Gluten 6) Soja 7) Melk/lactose 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) Noten 23) Selderij
25) Sesam 27) Lupine

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

bTIP: Eet je dit gerecht met kinderen?
Serveer dan de groene peper apart, deze is vrij
sterk van smaak.

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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Peruaanse aardappelsoep met feta
Met courgette, cashewnoten en komijn

Knoflookteen

Ui

Bataat

Kruimige aardappelen

Courgette f

Gemalen komijnzaad

Paprikapoeder

Verse koriander f

Feta f

Gezouten cashewnoten

Bruine ciabatta

7 Totaal: 30-35 min. v Veggie
* Gemakkelijk
% Eet binnen 5 dagen

Deze maaltijdsoep is geïnspireerd op locro de papa uit Peru. Deze aardappelsoep vind je niet
alleen bij Peruaanse gezinnen op tafel, het is een favoriet in heel Zuid-Amerika. Vandaag maak
je een vegetarische variant met komijn en toppings zoals cashewnoten en feta.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Soeppan met deksel, koekenpan en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de Peruaanse aardappelsoep met feta.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

SNIJDEN
Bereid de bouillon en verwarm de oven
voor op 210 graden. t Pers de knoflook of
snijd fijn en snipper de ui. Weeg de bataat af.
Schil de bataat en de aardappelen en snijd in
blokjes van 2 cm. Snijd de courgette in blokjes
van een 1/2 cm.

SOEP KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een
soeppan met deksel en fruit de knoflook en
de ui 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg
halverwege de gemalen komijn en het
paprikapoeder toe en bak mee. Voeg de
bouillon, de aardappelen en de bataat toe,
breng aan de kook en zet het vuur middellaag.
Dek de pan af en laat de aardappelen en
bataat in 15 minuten zachtjes gaar koken.

GARNERING SNIJDEN
Snijd ondertussen de verse koriander
grof en snijd de feta in blokjes. Hak de
gezouten cashewnoten grof. Bak de bruine
ciabatta 6 – 8 minuten in de oven.

1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ui (st)
100 200 300 400 500 600
Bataat (g)
Kruimige aardappelen
125 250 375 500 625 750
(g)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (st) f
Gemalen komijnzaad
1
2
3
4
5
6
(tl)
1
2
3
4
5
6
Paprikapoeder (tl)
Verse koriander
21/2 5 71/2 10 121/2 15
(g) 23) f
50 100 150 200 250 300
Feta (g) 7) f
Gezouten cashewnoten
10 20 30 40 50 60
(g) 5) 8) 22) 25)
Bruine ciabatta (st)
1
2
3
4
5
6
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27)
Zelf toevoegen
350 700 1050 1400 1750 2100
Groentebouillon (ml)
1
2
3
4
5
6
Olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn
1
2
3
4
5
6
(tl)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

COURGETTE BAKKEN
Verhit ondertussen de overige olijfolie in
een koekenpan en bak de blokjes courgette
6 – 8 minuten op middelhoog vuur, of tot ze
bruin en gaar zijn. Breng op smaak met peper
en zout.

SOEP PUREREN
Pureer de soep met een staafmixer en
voeg eventueel extra water toe om de soep te
verdunnen. Meng de zwarte balsamicoazijn
erdoor en breng de soep op smaak met peper
en zout.

SERVEREN
Verdeel de soep over diepe borden en
garneer met de feta, de cashewnoten, de
gebakken courgette en de koriander. Serveer
met de ciabatta.

PER PORTIE

PER 100 g

3266 / 781
32
10,4
95
22,6
12
21
6,3

341 / 81
3
0,1
9
2,4
1
2
0,7

ALLERGENEN
1) Gluten 5) Pinda's 6) Soja 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 22) (Andere) noten
23) Selderij 25) Sesam 27) Lupine

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

tTIP: Let jij op je zout-inname? Bereid dan
de bouillon met 1/3 bouillonblokje.

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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ORZO MET KNOFLOOKGARNALEN EN CHERRYTOMATEN
Met verse kruiden en amandelschaafsel

9 Totaal: 40-45 min. d Lactosevrij
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

Orzo is het Italiaanse woord voor gerst, maar het wordt eigenlijk gemaakt van griesmeel van
harde tarwe. Griesmeel wordt onder andere gebruikt om pudding mee te maken, maar van deze
variant - semolina - wordt bijvoorbeeld ook couscous gemaakt. Je bereidt de orzo vandaag als
een risotto, voor een lekker romig gerecht.

Knoflookteen

Sjalot

Amandelschaafsel

Vers basilicum f

Verse oregano f

Cherrytomaten f

Orzo

Garnalen f

Helaas zijn er vanwege het strenge
winterweer in Spanje tijdelijk geen
courgettes beschikbaar. We hebben
ze vervangen door cherrytomaten: die
passen ook heel goed bij dit gerecht!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de orzo met knoflookgarnalen en cherrytomaten.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Pers de knoflook of
snijd fijn. Snijd de sjalot in halve ringen. Hak
het amandelschaafsel fijn. Pluk de blaadjes
van de vers basilicum en oregano en snijd
fijn. Halveer de cherrytomaten.

ORZO KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in een pan
met deksel en bak de orzo al roerend 1 minuut
op middellaag vuur t. Schenk de bouillon
over de orzo en kook de orzo, afgedekt, in
10 – 12 minuten op laag vuur droog. Roer
regelmatig door en voeg eventueel extra water
toe als de orzo te droog wordt.

GARNALEN BAKKEN
Verhit ondertussen de overige olijfolie in
een wok of hapjespan met deksel en fruit de
knoflook en sjalot 2 minuten op laag vuur.
Voeg de garnalen, het grootste deel van het
amandelschaafsel en het grootste deel van
de verse kruiden toe en bak 3 – 4 minuten
op middelhoog vuur. Voeg naar smaak extra
vierge olijfolie toe en breng op smaak met
peper en zout.

1
2
3
4
5
Knoflookteen (st)
1/2 1 11/2 2 21/2
Sjalot (st)
Amandelschaafsel (g)
10 20 30 40 50
8) 19) 22) 25)
Vers basilicum en verse
5 10 15 20 25
oregano (g) 23) f
125 250 375 500 625
Cherrytomaten (g) f
60 120 180 240 300
Orzo (g) 1)
100 200 300 400 500
Garnalen (g) 2) f
Zelf toevoegen
125 250 375 500 625
Groentebouillon (ml)
1
2
3
4
5
Olijfolie (el)
naar smaak
Extra vierge olijfolie
naar smaak
Peper & zout

6
3
60
30
750
360
600
750
6

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

2115 / 506
20
2,7
53
9,3
6
24
2,3

460 / 110
4
0,6
11
2,0
1
5
0,5

ALLERGENEN
1) Gluten 2) Schaaldieren 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) (Andere) noten
23) Selderij 25) Sesam

CHERRYTOMATEN BAKKEN
Haal de garnalen uit de wok of hapjespan
en houd warm in aluminiumfolie. Bak in
dezelfde wok de cherrytomaten 1 minuut op
middelhoog vuur. Voeg 1 el water per persoon
toe, breng op smaak met peper en zout en laat
afgedekt 5 – 6 minuten smoren op middellaag
vuur of tot de cherrytomaten beetgaar zijn.

OP SMAAK BRENGEN
Voeg de orzo toe aan de wok of hapjespan
en verhit nog 1 minuut op hoog vuur. Breng op
smaak met peper en zout.

SERVEREN EN GARNEREN
Serveer de cherrytomaten-orzo met
de garnalen en garneer met het overige
amandelschaafsel en de rest van de kruiden.

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

tTIP: In dit recept gebruik je niet alle orzo.
Als je wel alles wilt gebruiken heb je 175 ml
bouillon per persoon extra nodig. Omdat je de
verhoudingen aanpast worden de smaken in
het gerecht wel minder geconcentreerd.

#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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Lahmacun met lamsgehakt en yoghurtsaus
Turks streetfood in je eigen keuken

5 Totaal: 20-25 min. Q Quick & Easy
- Supersimpel
b Family
§ Eet binnen 3 dagen

Lahmacun, beter bekend als Turkse pizza, is echt Turks streetfood dat je ook heel eenvoudig zelf
kunt maken. Het wordt vaak gemaakt met lamsgehakt en is lekker pikant. De sausjes maak je
vandaag ook zelf. Zet ze op tafel zodat iedereen zelf kan bepalen hoe pittig ze het maken.

Gekruid lamsgehakt f

Groentemix f

Volle yoghurt f

Gemalen kaneel

Kerriepoeder

Libanees platbrood

Passata

Verse bladpeterselie f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
2x Kom, wok of hapjespan met deksel en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de lahmacun met lamsgehakt en yoghurtsaus.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P

BAKKEN
Verwarm de oven voor op 210 graden.
Verhit de zonnebloemolie in een wok of
hapjespan met deksel en bak het lamsgehakt
in 2 minuten los op middelhoog vuur. Voeg
de mix van rode paprika, prei, gele peen &
courgette toe en bak afgedekt 5 – 7 minuten,
of tot de peen en courgette gaar zijn.

SAUSJES MAKEN
Meng ondertussen in een kom de yoghurt
met de gemalen kaneel en kerriepoeder en
leng aan met 1 el water per persoont. Meng
in een andere kom de sambal met de extra
vierge olijfolie tt. Zet beide weg tot gebruik.

BELEGGEN
Leg de platbroden op de bakplaat met
bakpapier. Besmeer met de tomatenpassata,
beleg daarna met het gehaktmengsel en
breng op smaak met peper en zout.

Gekruid lamsgehakt
(g) f
Groentemix: rode
paprika, prei, gele peen
& courgette (g) 23) f
Volle yoghurt
(g) 7) 19) 22) f
Gemalen kaneel (tl)
Kerriepoeder (tl) 9) 10)
Libanees platbrood
(st) 1)
Passata (g)
Verse bladpeterselie
(g) 23) f

2P

3P 4P 5P 6P

100 200 300 400 500 600
200 400 600 800 1000 1200
25

50

75 100 125 150

1/4
1/4

1/2
1/2

3/4
3/4

1
1

11/4 11/2
11/4 11/2

2

4

6

8

10

50
21/2

100 150 200 250 300
5

71/2 10 121/2 15

Zelf toevoegen
1/2
1 11/2 2 11/2 3
Zonnebloemolie (el)
1/2
1 11/2 2 11/2 3
Sambal (tl)
Extra vierge olijfolie (el) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

3333 / 797
43
14,3
66
5,2
13
29
1,4

645 / 154
9
2,8
13
1,0
2
6
0,3

ALLERGENEN

PLATBROOD BAKKEN
Bak de platbroodpizza's 5 – 6 minuten in
de oven, of tot deze goudbruin zijn.

PETERSELIE SNIJDEN
Snijd ondertussen de peterselie (ook het
takje) grof.

SERVEREN
Serveer de platbroden met de peterselie,
kruidige yoghurtsaus en sambalolie.
Of laat iedereen aan tafel naar smaak zijn
lahmacun beleggen.

1) Gluten 7) Melk/lactose 9) Selderij 10)Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 23) Selderij

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

tTIP: Let op, kaneel kan overheersen. Als je
er niet van houdt, kun je het achterwege laten.

ttTIP: Is de sambalolie te pittig? Voeg dan
wat extra olijfolie toe.

12

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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STAMPPOT VAN PASTINAAK EN BATAAT
Met veldsla, pecannoten en kruidenkaasblokjes

8 Totaal: 35-40 min. b Family
* Gemakkelijk
V Veggie
% Eet binnen 5 dagen g Glutenvrij
L Calorie-focus

Pastinaak wordt geschaard onder de vergeten groenten, maar echt vergeten is deze witte wortel
allang niet meer. Zijn veelzijdigheid maakt het een graag geziene gast in veel gerechten. Met
zijn romige structuur en zoetige smaak vervangt hij samen met de bataat deels de klassieke
aardappel in deze stamppot.

Kruimige aardappelen

Bataat

Pastinaak f

Courgette f

Verse rozemarijn f

Veldsla f

Pecannoten

Kruidenkaasblokjes f

Helaas is er vanwege
weersomstandigheden in Italië
tijdelijk geen rucola beschikbaar.
Je ontvangt nu veldsla, dat past
ook heel goed bij dit gerecht!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Grote pan met deksel, koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de stamppot van pastinaak en bataat.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Schil of was de aardappelen, de bataat en
de pastinaak grondig. Snijd de aardappelen
en de bataat in kwarten en snijd de pastinaak
in plakken van ongeveer dezelfde grootte.

KOKEN
Zorg dat de aardappel, bataat en
pastinaak net onder water staan in een grote
pan met deksel. Breng, afgedekt, aan de kook
met een snufje zout en kook in 12 – 15 minuten
gaar. Giet daarna af, bewaar een klein
gedeelte van het kookvocht en laat zonder
deksel uitstomen.

SNIJDEN
Snijd ondertussen de courgette in kleine
blokjes van 1 cm. Ris de rozemarijn van de
takjes en snijd de rozemarijn fijn. Scheur de
veldsla los en hak de pecannoten grof.

Kruimige aardappelen
(g)
Bataat (g)
Pastinaak (g) f
Courgette (st) f
Verse rozemarijn
(takjes) 23) f
Veldsla (g) 23) f
Pecannoten
(g) 8) 19) 22) 25)
Kruidenkaasblokjes
(g) 7) f
Olijfolie (el)
Mosterd (el)
Peper & zout

150 300 450 600 750 900
150 300 450 600 750 900
75 150 225 300 375 450
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1/4

1/2

3/4

1

40

60

80 100 120 140

10

20

30

25

50

75 100 125 150

40

11/4 11/2

50

60

Zelf toevoegen
1
1
2
2
2
1/2 1 11/2 2 21/2
naar smaak

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

2573 / 615
22
7,0
78
23,4
12
18
0,9

410 / 98
4
1,1
12
3,7
2
3
0,1

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

ROOSTEREN EN BAKKEN
Verhit een koekenpan op hoog vuur
en rooster de pecannoten, zonder olie,
goudbruin. Haal uit de pan en bewaar
apart. Verhit vervolgens de olijfolie in
dezelfde koekenpan en bak de courgette en
rozemarijn 6 – 7 minuten op middelhoog vuur.
Breng op smaak met peper en zout.

PUREE STAMPEN
Stamp de aardappelen, bataat en
pastinaak met een aardappelstamper
tot een grove puree. Roer de courgette,
kruidenkaasblokjes, mosterd en het grootste
deel van de veldsla door de stamppot. Voeg
eventueel wat kookvocht toe om het geheel
smeuïger te makent. Breng op smaak met
peper en zout.

3
3

SERVEREN
Verdeel de stamppot over de borden
en garneer met de pecannoten en
overige veldsla.

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

tTIP: Wil je een nog smeuïgere stamppot?
Voeg dan een scheutje melk en een klontje
roomboter toe.

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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Risotto van orzo met paddenstoelen
Met kruidenkaas en vers basilicum

Sjalot

Knoflookteen

Vers basilicum f

Bosui f

Orzo

Pompoenpitten

Kruidenkaasblokjes f
Gemengde
paddenstoelen f

5 Totaal: 20-25 min. v Veggie
* Gemakkelijk
L Calorie-focus
§ Eet binnen 3 dagen

Bij risotto denk je misschien niet meteen aan snel, maar dat is dit recept wel. Je maakt het
vandaag namelijk met orzo, een pastasoort in de vorm van rijst. Orzo heeft minder tijd nodig
om te garen, maar heeft wel het smeuïge dat je van risotto gewend bent. De kruidenkaasblokjes
maken het gerecht extra romig.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de risotto van orzo met paddenstoelen.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot
en pers of snijd de knoflook fijn. Scheur de
blaadjes basilicum klein en snijd de bosui
in ringen.

FRUITEN
Verhit de helft van de roomboter in een
pan met deksel en fruit de sjalot en knoflook
2 minuten op middellaag vuur. Voeg de orzo
toe en bak 1 minuut.

ORZO KOKEN
Schenk de bouillon over de orzo en kook
de orzo, afgedekt, in 10 – 12 minuten droog.
Roer regelmatig door en voeg eventueel extra
water toe als de orzo te droog wordt.

1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sjalot (st)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st)
Vers basilicum (g) 23) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
2
4
6
8 10 12
Bosui (st) f
85 170 250 335 420 500
Orzo (g) 1)
Pompoenpitten
10 20 30 40 50 60
(g) 19) 22) 25)
Gemengde
175 350 525 700 875 1050
paddenstoelen (g) f
Kruidenkaasblokjes
40 75 100 125 150 175
(g) 7) f
Zelf toevoegen
175 350 525 700 875 1050
Groentebouillon (ml)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

2590 / 619
25
13,6
66
7,2
8
27
2,7

453 / 108
4
2,4
12
1,3
1
5
0,5

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

PITTEN ROOSTEREN
Verhit ondertussen een koekenpan op
hoog vuur en rooster de pompoenpitten,
zonder olie, tot deze beginnen te poffen. Haal
uit de pan en bewaar apart.

RISOTTO AFMAKEN
Verhit de overige roomboter in dezelfde
koekenpan en bak de paddenstoelen en
bosui 5 – 6 minuten op middelhoog vuur. Voeg
de paddenstoelen, bosui en de helft van de
kruidenkaasblokjes toe aan de orzo en laat al
roerend smelten. Breng op smaak met peper
en zout.

SERVEREN
Verdeel de orzo over de borden. Bestrooi
met de pompoenpitten en garneer met de
overige kruidenkaas en het basilicum.

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

tTIP: Houd je van een bite? Voeg de helft
van de bosui toe aan de koekenpan en gebruik
de rest om het gerecht mee te garneren.

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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INDONESISCHE ROERBAK MET KERRIE-EI
Met sperziebonen en komkommersalade

Vrije-uitloopei f

Knoflookteen

Verse gember

Rode peper f

Sperziebonen f

Komkommer f

Pikante honingpinda's

Kerriepoeder

Udon noedels

Pindakaas

Sojasaus

9 Totaal: 40-45 min. d Lactosevrij
* Gemakkelijk
V Veggie
§ Eet binnen 3 dagen

Een bijzonder onderdeel van dit gerecht zijn de gekookte eieren, die je marineert in een sausje
met kerrie en pinda's. Door de eieren even te laten staan, trekken de smaken er nog beter in. De
stukjes pinda geven het ei een lekkere bite.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Steelpan met deksel, 2x kom, pan met deksel, vershoudfolie en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Indonesische roerbak met kerrie-ei.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Breng ruim water aan de kook in een
steelpan met deksel en kook de eieren in
6 – 8 minuten hard. Laat de eieren schrikken
onder koud water en pel de eieren. Pers of
snijd ondertussen de knoflook fijn. Schil de
gember, verwijder de zaadlijsten van de rode
peper en snijd beide fijn.

SAUS MAKEN
Verwijder de steelaanzet van de
sperziebonen en snijd de sperziebonen in
dunne schuine reepjes van ½ cm. Snijd de
komkommer in halve plakken. Hak ¼ van de
pikante honingpinda’s fijn. Meng in een kom
het kerriepoeder, de fijngehakte pinda’s en
2 tl water per persoon. s

MENGEN
Kook 500 ml water per persoon in
een pan met deksel voor de noedels. Voeg
ondertussen de eieren toe aan de kom met
de saus en meng zorgvuldig. Dek de kom af
met vershoudfolie en bewaar apart. Meng
in een andere kom de honing met de witte
balsamicoazijn. Voeg de komkommer toe en
breng op smaak met peper en zout. Bewaar de
komkommersalade apart.

4
6
8 10
Vrije-uitloopei (st) 3) f 2
1
2
2
3
3
Knoflookteen (st)
1
2
3
4
5
Verse gember (cm)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Rode peper (st) f
150 300 450 600 750
Sperziebonen (g) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Komkommer (st) f
Pikante honingpinda's
15 30 45 60 75
(g) 5) 22) 25)
1
2
3
4
5
Kerriepoeder (tl) 9) 10)
75 150 225 300 375
Udon noedels (g) 1)
Pindakaas
1
2
3
4
5
(kuipje) 5) 22)
10 20 30 40 50
Sojasaus (ml) 1) 6)
Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
Honing (tl)
Witte balsamicoazijn
1
2
3
4
5
(el)
1 11/2 21/4 3 33/4
Zonnebloemolie (el)
1
1
2
2
3
Ketjap (el)
naar smaak
Peper & zout

12
4
6
11/2
900
11/2
90
6
450
6
60
3
6
41/2
3

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

3293 / 787
36
7,4
76
15,5
11
33
3,2

670 / 160
7
1,5
16
3,2
2
7
0,6

ALLERGENEN

KOKEN EN BAKKEN
Kook de noedels in de pan met deksel,
afgedekt, in 3 – 4 minuten gaar. Giet daarna
af en spoel onder koud water. Verhit de
zonnebloemolie in een wok of hapjespan met
deksel en bak de knoflook, de gember en de
rode peper 2 minuten op middelmatig vuur.
Voeg de sperziebonen toe en bak, afgedekt,
8 minuten.

NOEDELS MENGEN
Voeg de noedels toe aan de snijbonen,
evenals de pindakaas, sojasaus, ketjap en
2 el water per persoon. Zet het vuur hoog en
roerbak nog 2 minuten.

SERVEREN
Verdeel de noedels over de
borden. Bestrooi met de overige
honingpinda’s en serveer met de eieren en
de komkommersalade.

1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda's 6) Soja 9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 22) (Andere) noten 25) Sesam

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

sTIP: Hou je van pikant? Voeg dan 1 tl
sambal per persoon toe aan het kerriemengsel
voor de eieren.

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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GEPOFTE AUBERGINE MET KIPDRUMSTICKS
Met gebakken aardappeltjes en labne

Aubergine f

Gemarineerde
kipdrumsticks f

Rode ui

Knoflookteen

Vastkokende
aardappelen

Turkse groene peper f

Citroen

Vers basilicum f

Labne f

0 Totaal: 45-50 min. g Glutenvrij
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

In dit recept poffen we de aubergine. Dat duurt even maar betaalt zich dubbel en dwars
terug in smaak. De oven doet in dit recept het meeste werk, want ook de kip gaat de oven in.
Ondertussen kun jij de aardappeltjes bakken en de labne op smaak brengen. Eet smakelijk!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Aluminiumfolie, bakplaat met bakpapier, hapjespan met deksel en kleine kom.
Laten we beginnen met het koken van de gepofte aubergine met kipdrumsticks.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

AUBERGINE VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 210 graden. Vet
per persoon 1 stuk aluminiumfolie van 30 x
30 cm in met een beetje olijfolie. Halveer de
aubergine en leg elke helft met de snijkant
naar beneden op een stuk aluminiumfolie.
Besprenkel met de overige olijfolie en breng
op smaak met peper en zout. Vouw het
aluminiumfolie dicht zodat er geen lucht bij
kan komen.

IN DE OVEN
Verdeel de gemarineerde kipdrumsticks
over de linkerkant van een bakplaat
met bakpapier. Leg de aubergine op
de rechterhelft van dezelfde bakplaat.
Bak de kipdrumsticks en de aubergine
40 – 45 minuten in de oven, of tot ze bruin
en gaar zijn t. Draai de kipdrumsticks
halverwege om.

SNIJDEN EN BAKKEN
Snipper ondertussen de rode ui en pers
of snijd de knoflook fijn. Schil de aardappelen
of was ze grondig en snijd in parten. Verhit
de zonnebloemolie in een hapjespan met
deksel en fruit de ui en de knoflook 2 minuten
op middelhoog vuur. Haal uit de pan en
bewaar apart. Voeg de aardappelen toe aan
de hapjespan en bak ze 25 – 30 minuten,
afgedekt, op middelhoog vuur.

1/2 1 11/2 2 21/2 3
Aubergine (st) f
Gemarineerde
2
4
6
8 10 12
kipdrumsticks (st) f
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Rode ui (st)
1
2
3
4
5
6
Knoflookteen (st)
Vastkokende
250 500 750 1000 1250 1500
aardappelen (g)
Turkse groene peper
1
2
3
4
5
6
(st) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Citroen (st)
Vers basilicum
21/2 5 71/2 10 121/2 15
(g) 23) f
20 40 60 80 100 120
Labne (g) 7) 19) 22) f
Zelf toevoegen
3/4 11/2 2 21/2 3 31/2
Olijfolie (el)
3/4 11/2 2 21/2 3
3
Zonnebloemolie (el)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vet totaal (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 g

2956 / 707
36
7,6
52
11,4
8
38
0,6

457 / 109
6
1,2
8
1,8
1
6
0,1

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

AARDAPPELEN BAKKEN
Haal na 20 minuten de deksel van de
hapjespan. Schep regelmatig om. Meng
4 minuten voor het einde van de baktijd de
gefruite ui en knoflook door de aardappelen
en breng op smaak met peper en zout.
Verwijder ondertussen de zaadlijsten
van de Turkse groene peper en snijd in
kleine blokjes.

SAUS MAKEN
Rasp de schil van de citroen en snijd de
citroen vervolgens in partjes. Snijd de blaadjes
basilicum fijn. Meng in een kleine kom ¼ tl
van de citroenrasp per persoon en de helft
van het basilicum met de labne en breng op
smaak met peper en zout.

tTIP: De aubergine wordt superzacht en
mooi bruin in de oven. Wil je liever meer bite?
Bak de aubergine dan 10 minuten korter.

SERVEREN
Verdeel de gepofte aubergine over de
borden. Let op: maak de pakketjes voorzichtig
open want er komt hete stoom uit! Garneer
de aubergine met de helft van de labne,
bestrooi met het overige basilicum en leg
er de kipdrumsticks bij. Serveer met de
aardappelen, de overige labne en de partjes
citroen. Bestrooi de aardappelen met de
Turkse peper.

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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Pita's met falafel en labnedip
Met mini-romaine, rode paprika en feta

Wit pitabrood

Rode paprika f

Komkomme r f

Mini-romaine f

Falafel met tomaat f

Feta f

Labne f

4
- Supersimpel
v Veggie
§ Eet binnen 3 dagen
Totaal: 20 min.

Quick & Easy

Vandaag staat er een snelle Midden-Oosterse maaltijd op het menu. De falafelballetjes zijn
gemaakt van kikkererwten en zitten daardoor boordevol eiwitten. Labne is uitgelekte yoghurt,
net als hangop, maar dan met een beetje zout en kruiden. Lekker fris als topping op de
kruidige falafel!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: 2x koekenpan en kom.
Laten we beginnen met het koken van de pita's met falafel en labnedip.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P

1 VOORBEREIDEN

• Verwarm de oven voor op 200 graden en bak de pita's
in 6 – 8 minuten goudbruin, of toast de pita's in een
broodrooster t.

2 SALADE AANMAKEN

• Meng ondertussen in een kom de mini-romaine met de
mosterd, honing, wittewijnazijn en extra vierge olijfolie.
Breng op smaak met peper en zout.

• Verwijder de zaadlijst van de rode paprika. Snijd de rode
paprika en komkommer in blokjes.

5P

6P

2
4
6
8
10
Wit pitabrood (st)
1/2
1 1 1/2 2 2 1/2
Rode paprika (st) f
1/3
2/3
1 1 1/3 1 2/3
Komkommer (st) f
1
2
3
4
5
Mini-romaine (st) f
125 250 375 500 625
Falafel met tomaat (g) 1) 19) 22) f
25 50 75 100 125
Feta (g) 7) f
50 100 150 200 250
Labne (g) 7) 19) 22) f
Zelf toevoegen
1/2
1
11/2
2
21/2
Mosterd (tl)
1/2
1
11/2
2
21/2
Honing (tl)
1/2
1
11/2
2
21/2
Wittewijnazijn (tl)
1/2
1
11/2
2
21/2
Extra vierge olijfolie (el)
1
11/2
2
2
3
Olijfolie (el)
naar smaak
Peper & zout

12
3
2
6
750
150
300

3P

4P

3
3
3
3
3

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

• Snijd de mini-romaine fijn.

2P

PER PORTIE

PER 100 G

3655 / 874
38
9,6
101
14,0
11
25
3,9

580 / 139
6
1,5
16
2,2
2
4
0,6

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

3 BAKKEN

• Verhit de helft van de olijfolie in een koekenpan op
middelhoog vuur en bak de paprika 5 - 7 minuten. Breng op
smaak met peper en zout.
• Verhit ondertussen de overige olijfolie in een andere
koekenpan op middelhoog vuur en bak de falafelballetjes
in 3 - 4 minuten bruin.
• Verkruimel de feta.

4 SERVEREN

• Serveer alles in bakjes op tafel en laat iedereen zelf naar
smaak de pita's vullen met de mini-romaine, de paprika,
de komkommer en de falafel. Garneer met de feta en
serveer met de labne-dip.
tTIP: Je krijgt meer pitabroodjes dan je nodig hebt voor dit
recept. De rest kun je bijvoorbeeld morgen bij de lunch eten.

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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Kipshoarma met tabouleh
Met bulgur, tomaat, bladpeterselie en citroen

Pruimtomaat f

Knoflookteen

Verse bladpeterselie f

Citroen

Sperziebonen f

Bulgur

Kipshoarma f

Volle yoghurt f

Paprikapoeder

4
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen
Totaal: 20 min.

Quick & Easy

Shoarma doet misschien aan fastfood denken en dat is het in zekere zin ook, want dit gerecht
staat vliegensvlug op tafel. Tabouleh is een salade uit de Libanese keuken, die bestaat uit
bulgur, tomaten en peterselie, met een dressing van olijfolie en citroen - lekker fris naast het
gekruide vlees.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Koekenpan en hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de kipshoarma met tabouleh.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P

1 VOORBEREIDEN

• Bereid de bouillon.

• Snijd de tomaat in blokjes. Pers de knoflook of snijd fijn.
• Hak de bladpeterselie grof en rasp de schil van de citroen.
Snijd de citroen in parten.

2 BULGUR KOKEN

• Verhit de helft van de zonnebloemolie in een grote steelpan
of hapjespan.
• Voeg de knoflook en de sperziebonen toe en bak
3 – 4 minuten. Voeg de bulgur toe en bak nog 1 minuut.
• Voeg de bouillon toe, breng aan de kook en kook, met de
deksel op de pan, 8 – 10 minuten.

2P

3P

4P

5P

1
2
3
4
5
Pruimtomaat (st) f
1/2
1
11/2
2
21/2
Knoflookteen (st)
21/2
5
71/2 10 121/2
Verse bladpeterselie (g) 23) f
1/2
1
11/2
2
21/2
Citroen (st)
200 400 600 800 1000
Sperziebonen (g) f
85 170 250 335 420
Bulgur (g) 1)
100 200 300 400 500
Kipshoarma (g) f
50 100 150 200 250
Volle yoghurt (g) 7) 19) 22) f
1
2
3
4
5
Paprikapoeder (tl)
Zelf toevoegen
150 300 450 600 750
Groentebouillon (ml)
1
2
3
4
5
Zonnebloemolie (el)
1/2
1
11/2
2
21/2
Extra vierge olijfolie (el)
naar smaak
Peper & zout

6P
6
3
15
3
1200
505
600
300
6
900
6
3

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 G

3345 / 800
35
7,4
73
6,9
20
37
2,4

448 / 107
5
1,0
10
0,9
3
5
0,3

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

RWEETJE: Wist je dat dit recept 2/3 van de dagelijkse

3 KIPSHOARMA BAKKEN

4 SERVEREN

• Voeg, wanneer de bulgur klaar is, de tomaat, de helft van
de bladpeterselie en 1/2 tl citroenrasp per persoon toe.
Breng op smaak met peper en zout.

• Verdeel de bulgur over de borden en leg daar de
kipshoarma op.

• Verhit ondertussen de overige zonnebloemolie in een
koekenpan en bak de kipshoarma 6 – 8 minuten.

• Breng de yoghurt op smaak met 1/2 el extra vierge olijfolie
per persoon, 1/2 tl paprikapoeder per persoon, peper
en zout.

• Garneer met de yoghurt, de citroenparten, de overige
bladpeterselie en de rest van het paprikapoeder.

aanbeveling voor vezels bevat? De voornaamste bron hiervan
is de bulgur, maar ook de sperziebonen dragen een belangrijk
steentje bij.

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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POLLO TONNATO MET ZUURDESEMBROOD
GEPOCHEERDE KIP MET TONIJNSAUS

Rode cherrytomaten f Zuurdesembrood

Tonijn in water

Kappertjes f

Mayonaise f

Verse bladpeterselie,
basilicum en bieslook
f

Kipfilethaasjes f

8 40 min
+ Veel handelingen

§ Eet binnen 3 dagen

Een klassieke vitello tonnato bestaat uit dungesneden kalfsfricandeau met een tonijnkappertjesmayonaise. Deze smaakvolle tonijnsaus is ook heerlijk bij kip. De kipfilethaasjes
geef je nog meer smaak door ze te pocheren in bouillon. Met gepofte tomaatjes, knapperige
zuurdesembroodjes en zelfgemaakte kruidenboter wordt het gegarandeerd genieten!

Slamelange f

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Ovenschaal, hoge kom, staafmixer, kleine kom, plasticfolie en pan.
Laten we beginnen met het koken van de pollo tonnato met zuurdesembrood.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

TOMATEN ROOSTEREN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Haal de roomboter uit de koelkast en laat op
kamertemperatuur komen. Meng de rode
cherrytomaten in een ovenschaal met de
olijfolie, de zwarte balsamicoazijn, peper en
zout. Rooster de tomaten 20 – 22 minuten
in de oven. Leg de laatste 6 – 8 minuten het
zuurdesembrood erbij in de oven.

SAUS MAKEN
Laat ondertussen de tonijn uitlekken.
Mix in een hoge kom de helft van de blaadjes
basilicum, de helft van de kappertjes, de
mayonaise en de tonijn met een staafmixer
tot een fijne saus. Breng op smaak met peper
en zoutt.

KRUIDENBOTER MAKEN
Hak de overige basilicum, de peterselie
en de bieslook fijn. Meng in een kleine kom
de peterselie en de bieslook met de zachte
roomboter. Breng op smaak met zout en
peper. Dek af met plasticfolie en zet tot gebruik
in de koelkast.

tTIP: De kappertjes zijn al zout. Proef
daarom goed voordat je de saus op smaak
brengt, voeg niet te veel extra zout toe.

Rode cherrytomaten
125 250 375 500 625 750
(g) f
Zuurdesembrood (st)
1
2
3
4
5
6
1) 6) 11) 17) 21) 22) 27)
Tonijn in water (blik) 4) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
10 20 30 40 50 60
Kappertjes (g) f
Mayonaise (g) f
50 100 150 200 250 300
3) 10) 19) 22)
Verse bladpeterselie,
5 10 15 20 25 30
basilicum en bieslook
(g) 23) f
100 200 300 400 500 600
Kipfilethaasjes (g) f
30 60 90 120 150 180
Slamelange (g) 23) f
Zelf toevoegen
25 50 75 100 125 150
Roomboter (g)
1
2
3
4
5
6
Olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn 1/2 1 11/2 2 21/2 3
(el)
400 600 800 1000 1200 1400
Kippenbouillon (ml)
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

PER PORTIE

Energie (kJ/kcal)
5228 / 1250
Vetten (g)
86
Waarvan verzadigd (g)
23,6
Koolhydraten (g)
70
Waarvan suikers (g)
6,3
Vezels (g)
6
Eiwit (g)
44
Zout (g)
2,8

KIP POCHEREN
Bereid de kippenbouillon in een pan. Zet,
als de bouillon kookt, het vuur laag en leg de
kipfilethaasjes in de bouillon. Kook de kip
in 6 – 8 minuten zachtjes gaar. Haal de kip uit
de bouillon.

TONNATO AFMAKEN
Maak op de borden een bedje van de
slamelange en besprenkel met de extra
vierge olijfolie. Leg hier de gepocheerde
kipfilethaasjes op. Verdeel de tonijnsaus over
de kip en garneer met de overige kappertjes
en basilicum.

SERVEREN
Serveer de pollo tonnato met
de geroosterde tomaten en het
zuurdesembrood met de kruidenboter.

PER 100 G

932 / 223
15
4,2
13
1,1
1
8
0,5

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 4) Vis 6) Soja 10) Mosterd 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 17) Eieren 19) Pinda's
21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij 27) Lupine

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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STEAK FRITES MET DRAGONMAYONAISE
MET GEPOFTE CHERRYTOMAATJES EN GROENE SALADE

Kogelbiefstuk f

Vastkokende
aardappelen

Rode cherrytomaten f

Botersla f

Verse kervel f

Verse dragon f

Bosui f

Kappertjes & gesneden
augurken f

Mayonaise f

9 45 min
g Glutenvrij
d Lactosevrij
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

Waan je in een Franse bistro met deze steak frites met dragon-kervelmayonaise. Deze kruiden vind
je ook terug in een bearnaisesaus, maar een mayonaise staat een stuk sneller op tafel. Biefstuk is
niet moeilijk te bereiden, als je eenmaal weet hoe het moet. Belangrijk is dat je het vlees goed op
kamertemperatuur laat komen. Voor de perfecte biefstuk lees je onze tips onderaan dit recept en
neem je een kijkje op onze blog!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, ovenschaal, saladekom, kleine kom, koekenpan, keukenpapier en aluminiumfolie.
Laten we beginnen met het koken van de steak frites met dragonmayonaise.

FRIETEN BAKKEN
Haal de biefstuk uit de koelkast zodat
hij op kamertemperatuur kan komen t.
Verwarm de oven voor op 210 graden. Schil
de aardappelen of was ze grondig en snijd
er frieten van ½ tot 1 cm breed van. Meng
ze op een bakplaat met bakpapier met
1 el olijfolie per persoon, peper en zout. Bak
30 – 40 minuten in het midden van de oven.
Schep halverwege om.

CHERRYTOMATEN POFFEN
Meng ondertussen in een ovenschaal de
rode cherrytomaten met ¼ el olijfolie per
persoon en breng op smaak met peper en
zout. Bak ze de laatste 10 – 15 minuten mee
met de ovenfrieten.

SNIJDEN
Snijd ondertussen de botersla in stukken
en snijd de verse kervel fijn. Pluk de blaadjes
van de takjes verse dragon en hak grof. Snijd
de bosui in fijne ringen.

tTIP: 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 van binnen te koud en
'schrikt' hij als je hem bakt.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
2
3
4
5
6
Kogelbiefstuk (140 g) f 1
Vastkokende
250 500 750 1000 1250 1500
aardappelen (g)
Rode cherrytomaten
125 250 375 500 625 750
(g) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Botersla (st) f
Verse dragon & kervel
5 10 15 20 25 30
(g) 23) f
1
2
3
4
5
6
Bosui(st) f
Kappertjes & gesneden
25 50 75 100 125 150
augurken (g) f
Mayonaise (el)
1
2
3
4
5
6
3) 10) 19) 22) f
Zelf toevoegen
2
4
6
8
9 10
Olijfolie (el)
Extra vierge olijfolie (el) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Rodewijnazijn (el)
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Honing (tl)
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Mosterd (tl)
naar smaak
Peper & zout
f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 G

3876 / 927
58
7,9
57
9,8
9
41
1,3

561 / 134
8
1,2
8
1,4
1
6
0,2

ALLERGENEN

SALADE MENGEN
Meng in een saladekom de extra vierge
olijfolie, de rodewijnazijn, de honing en de
mosterd tot een vinaigrette. Voeg de bosui toe
en breng op smaak met peper en zout. Voeg
de botersla en de kappertjes & augurk toe
aan de saladekom en meng goed. Meng in
een kleine kom de dragon en de kervel met
de mayonaise.

BIEFSTUK BAKKEN
Verhit de overige olijfolie in een
koekenpan op middelhoog vuur tt. Dep
de biefstuk 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 1 – 3 minuten per kant goudbruin.
Bestrooi met nog wat zwarte peper en laat
rusten onder aluminiumfolie.

SERVEREN
Verdeel de frieten, de salade en
de gepofte tomaatjes over de borden
en leg de biefstuk erbij. Serveer met
de dragonmayonaise.

ttTIP: Het liefste gebruik je voor het
bakken van steak juist geen anti-aanbakpan.
Dan ontstaat er namelijk geen lekker bruin
korstje. Wees ook vooral niet bang om de
olie goed heet te laten worden. Keer de
biefstuk elke 30 seconden om voor een
gelijkmatige garing.

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

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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-ONTBIJTBOX-

GOEDEMORGEN!

1x

ONTBIJT 1-

CROISSANT

Met een gekookt eitje

1
2
3

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

CROISSANT

Met een gekookt eitje

Vrije-uitloopei (st) 3) f
Meergranencroissant (st)
1) 3) 6) 7) 11) 22) 27) f
Appel-framboos vruchtenspread
(potje)

SMOOTHIEBOWL

4P

2

4

2

4

1

2

Zelf toevoegen

Met ananas en spinazie

Roomboter

naar smaak

Peper & zout

naar smaak

f in de koelkast bewaren

BENODIGDHEDEN
Steelpan met deksel

MEERGRANENBESCHUIT

Met kaas, achterham en radijs

VOEDINGSWAARDEN

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

1
2

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Zorg dat de eieren net onder water staan in een steelpan met deksel. Breng
afgedekt aan de kook en kook de eieren in 6 – 8 minuten hard. Laat schrikken
onder koud water.

3
4

Bak de croissants 5 minuten in de oven.

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.
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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2P

Snijd de croissants open en besmeer met roomboter en vruchtenspread.
Serveer met het gekookte ei.

PER PORTIE

PER 100 G

1651 / 395
23
8,8
31
8,7
3
14
0,9

998 / 239
14
5,3
18
5,3
2
9
0,6

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 27) Lupine

2x

ONTBIJT 2-

SMOOTHIEBOWL

MEERGRANENBESCHUIT

Met ananas en spinazie

Met kaas, achterham en radijs

1

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

2

Volle yoghurt (ml) 7) f

150

300

Spinazie (g) 23) f
Cranberry-pittenmix (g) 19) 22) 25)

40

80

40

80

Snijd de banaan in plakken. Schil de
ananas en verwijder de harde kern. Snijd
de ananas in grove stukken.

Voeg de banaan, ananas, yoghurt en
spinazie toe aan een blender of hoge
kom met een staafmixer en pureer tot een
gladde, dikke smoothie.

3

Verdeel de smoothie over
de kommen en garneer met
de cranberry-pittenmix.

2x

ONTBIJT 3-

2P

4P

Banaan (st)

1

2

Ananas (st) f

1/2

1

f in de koelkast bewaren
BENODIGDHEDEN

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

2

Snijd de radijs in plakken en verdeel
over de beschuiten.

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

2P

4P

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

4

8
4

Jong belegen kaas (plak) 7) f

2

Achterham (plak) 7) 15) f

2

4

Radijs (st) f

6

12

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN

Blender of staafmixer
VOEDINGSWAARDEN

1

Beleg 1 beschuit per persoon met de
jong belegen kaas. Beleg de andere
beschuit met de achterham.

PER PORTIE

PER 100 G

1121 / 268
12
3,2
30
25,4
5
8
0,1

440 / 105
5
1,2
1
10,0
2
3
0,0

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

Energie (kJ/kcal)
Vetten (g)
Waarvan verzadigd (g)
Koolhydraten (g)
Waarvan suikers (g)
Vezels (g)
Eiwit (g)
Zout (g)

PER PORTIE

PER 100 G

1238 / 296
17
6,8
19
5,0
3
16
1,0

1110 / 265
15
6,1
17
4,4
3
15
0,9

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 11) Sesam 13) Lupine
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten

HET MENU VAN VOLGENDE WEEK
Week 07 - 09 t/m 13 februari
JOUW MENU
Bekijk in je online account
welke recepten er in jouw
volgende box zitten.

Patatas bravas met
rundermerguezworstjes

Aardappelsalade met gerookte forel

Indiase dahl met bataat en kokosmelk

Noedels met warmgerookte makreel

Groentelasagne met zelfgemaakte
roomsaus

Pompoen-pindasoep met ei

Tofu in soja-honingmarinade

Stoof van kippendij en spekjes

LIEVER ZELF KIEZEN?
1. Selecteer in je account de
week en box waarvan je de
recepten wilt kiezen.
2. Klik op 'Wijzig menu'.
3. Selecteer de recepten naar
keuze en vergeet niet op te
slaan!

Gebakken kipfilet met knoflookbonen

Romige linguine met broccoli

Japanse ramen met gebakken
kabeljauw

Griekse garnalen met groenten-souvlaki

Ragù van gekonfijte eend

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

Begin jouw dag goed met de ONTBIJTBOX

Roerei met tomaat

Griekse yoghurt met passievrucht

Of kies voor de FRUITBOX

Meergranenbeschuit met ricotta

Log online in en klik onderaan het weekmenu op
de Fruitbox om te zien wat er die week in zit.

LIEFDE

GAAT DOOR DE MAAG
Kook jij deze Valentijnsdag de sterren van de hemel? Of heb je
gewoon zin in een extra lekkere maaltijd? Kies dan voor één van onze
verrassende Premium-recepten.
Valentijnstip
Kies ook een lekkere fles wijn in je menu - elke week kies je jouw
favoriet uit twee toegankelijke wijnen. Zo zet jij eenvoudig een
romantische maaltijd op tafel!

Geen 18, geen alcohol
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