Visstoof met kokosmelk en limoen
met rijst en paprika

Ui

Knoflookteen

Rode paprika f

Kokosmelk

Kerriepoeder

Tomatenblokjes

Zilvervliesrijst

Koolvisfilet zonder
huid f

Limoen f

6 Totaal: 25-30 min. b Family
* Gemakkelijk
L Calorie-focus
§ Eet binnen 3 dagen d Lactosevrij
g Glutenvrij

Deze makkelijk te maken visstoof is geïnspireerd op moqueca Baiana, ofwel visstoof uit het
Braziliaanse Bahia. Door de vis te garen in de saus, trekken alle smaken – kokos, paprika en
kerriepoeder – er goed in. De limoenrasp geeft de rijst een frisse smaak.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, wok of hapjespan met deksel, keukenpapier en fijne rasp.
Laten we beginnen met het koken van de visstoof met kokosmelk en limoen.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Breng ruim water aan de kook in een pan
met deksel voor de rijst. Snipper de ui en
pers de knoflook of snijd fijn. Verwijder de
zaadlijsten van de rode paprika en snijd de
paprika klein. Roer de kokosmelk goed door
zodat eventuele klontjes oplossen.

SAUS MAKEN
Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan
met deksel en fruit de ui, de knoflook en het
kerriepoeder 2 minuten op laag vuur. Voeg de
paprika, kokosmelk en de tomatenblokjes
toe. Verkruimel het bouillonblokje boven de
pan en laat, afgedekt, 10 – 12 minuten zachtjes
koken op middellaag vuur.

RIJST KOKEN
Voeg ondertussen de zilvervliesrijst toe
aan de pan met deksel en kook, afgedekt,
12 – 15 minuten. Giet daarna af en laat staan
met deksel op de pan. Breng de rijst op smaak
met peper en zout.

1/2 1 11/2 2 21/2
Ui (st)
1
1
2
2
3
Knoflookteen (st)
1/2 1 11/2 2 21/2
Rode paprika (st) f
50 100 150 200 250
Kokosmelk (ml) 26)
1
2
3
4
5
Kerriepoeder (tl) 9) 10)
1/2 1 11/2 2 21/2
Tomatenblokjes (blik)
85 170 250 335 420
Zilvervliesrijst(g)
Koolvisfilet zonder huid
1
2
3
4
5
(st) ) 4) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Limoen (st) f
Zelf toevoegen
1
1
2
2
3
Olijfolie (el)
Groentebouillonblokje
1/4 1/2 3/4 1 11/4
(st)
naar smaak
Peper & zout

VOEDINGSWAARDEN

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

11/2
3
11/2

PER PORTIE

PER 100 g

2692 / 644
19
9,8
85
14,5
9
29
2,2

462 / 111
3
1,7
15
2,5
2
5
0,4

4) Vis 9) Selderij 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 26) Sulfiet

LIMOEN SNIJDEN
Rasp de schil van de limoen met een fijne
rasp en snijd de limoen in parten.

6

f in de koelkast bewaren

ALLERGENEN

KOOLVIS STOVEN
Dep ondertussen de koolvisfilet droog
met keukenpapier en snijd in 4 gelijke stukken.
Leg de koolvisfilet in de laatste 6 – 8 minuten
op de groenten en laat, afgedekt, meegaren
op middellaag vuur. Breng daarna op smaak
met peper en zout.

3
3
3
300
6
3
505

SERVEREN
Voeg 1 tl limoenrasp per persoon toe
aan de rijst en knijp naar smaak het sap uit
de limoenpartjes erover. Verdeel de rijst en
de visstoof over de borden. Garneer met de
overige limoenpartjest.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Zelfgemaakte boomstammetjes
geserveerd met peultjes, peen en aardappelpuree

Vrije-uitloopei f

Boerengehakt f

Panko paneermeel Oude kaas, geraspt f

9 Totaal: 30-40 min.
+ Veel handelingen
% Eet binnen 5 dagen

Je ziet ze vaak kant-en-klaar bij de slager liggen, maar vanavond ga je zelf boomstammetjes
maken. Zo kun je zelf bepalen hoeveel kaas en kruiden je gebruikt. Het is niet alleen lekker om
het zelf te maken, het is ook vrij eenvoudig. Dat wordt ouderwets genieten!

Kruimige aardappelen

Peen f

Gedroogde rozemarijn

Peultjes f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Kleine kom, aardappelstamper, ovenschaal, 2x pan met deksel, grote kom, diep bord en 2x koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de zelfgemaakte boomstammetjes.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

GEHAKT MENGEN
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Splits het ei t. Meng het gehakt in een grote
kom met een halve eierdooier per persoon,
de kaas en de helft van het paneermeel.
Breng op smaak met peper en zout. Meng
goed tot je een stevig mengsel overhoudt. Rol
2 boomstammetjes per persoon en leg ze in de
koelkast tot gebruik.

PEEN VOORBEREIDEN
Breng in 2 pannen met deksel ruim water
aan de kook voor de aardappelen en de peen.
Schil de aardappelen of was ze grondig en
snijd in grove stukken. Verwijder het loof van
de peen – laat een klein stukje groen zitten –
en schil dan de peen.

BOOMSTAMMETJES MAKEN
Verdeel het overige paneermeel over een
diep bord en doe de gedroogde rozemarijn
in een kleine kom. Druk de zijkant van elk
boomstammetje eerst in de rozemarijn en
rol het dan door het paneermeel. Verhit 1/4 el
roomboter per persoon in een koekenpan op
middelhoog vuur en bak de boomstammetjes
in 2 – 3 minuten rondom bruin. Leg ze daarna
in een ovenschaal en bak 12 – 16 minuten in
de oven.

Vrije-uitloopei (st) 3) f
Boerengehakt (g) f
Panko paneermeel
(g) 1)
Oude kaas, geraspt (g)
7) f
Kruimige aardappelen
(g)
Peen (g) f
Gedroogde rozemarijn
(tl)
Peultjes (g) f

1
1
2
2
3
3
100 200 300 400 500 600
25

50

75 100 125 150

15

25

40

50

65

75

250 500 750 1000 1250 1500
375 750 1125 1500 1875 2100
11/2

3

41/2

6

71/2

9

50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
3/4 1 1/2 21/4 3 33/4 41/2
Roomboter (el)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Olijfolie (el)
Witte balsamicoazijn
1/2 1 11/2 2 21/2 3
(el)
scheutje
Melk
1
2
3
4
5
6
Mosterd (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)

PER PORTIE

PER 100 g

4079 / 975
47
18,9
93
19,3
16
36
1,2

498 / 119
6
2,3
11
2,4
2
4
0,2

ALLERGENEN

KOKEN
Kook ondertussen de aardappelen,
afgedekt, in 12 – 15 minuten gaar in een van
de pannen met deksel. Giet daarna af en
laat uitstomen zonder deksel. Kook de peen
met een snuf zout in 6 – 8 minuten gaar in de
andere pan met deksel. Voeg in de laatste
4 minuten de peultjes toe aan de peen en
kook mee. Giet af, spoel af onder koud water
en laat uitstomen zonder deksel.

GROENTEN BAKKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan op
middelhoog vuur. Voeg de peen en peultjes
toe en bak 1 minuut. Blus af met de witte
balsamicoazijn en breng op smaak met peper
en zout. Stamp de aardappelen met een
aardappelstamper tot puree. Voeg de overige
roomboter en een scheutje melk toe om het
smeuïg te maken. Voeg vervolgens de mosterd
toe en breng op smaak met peper en zout.

SERVEREN
Verdeel de boomstammetjes en de puree
over de borden. Serveer met de peultjes
en peen.
tTIP: Je kunt een ei makkelijk splitsen door
hem in je handen te breken en dan voorzichtig
het eiwit door je vingers te laten lopen.
Uiteindelijk houd je dan de eidooier over.

1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose

RWEETJE: Wist je dat dit gerecht meer dan
300 g groenten per persoon bevat?

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Italiaanse platbroodpizza's met buffelmozzarella
met courgette en gele paprika

Knoflookteen

Courgette f

Gele paprika f

Buffelmozzarella f

Passata

Paprikapoeder

Wit platbrood

Belegen kaas, geraspt

Gedroogde oregano

5 Totaal: 20-25 min. v Veggie
- Supersimpel
% Eet binnen 5 dagen

Met deze platbroodpizza zit jij snel aan tafel: de bereidingstijd is kort en doordat het brood al
gebakken is, hoeft de pizza niet zo lang in de oven. Platbrood kom je in verschillende vormen
over de hele wereld tegen. Van tortilla's in Mexico en naan in India tot roti in Suriname. Vandaag
gebruik je platbrood als bodem voor je pizza. Je belegt de pizza rijkelijk met tomatensaus en
frisse groenten, zodat het een volwaardige avondmaaltijd wordt.

f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, kom en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de Italiaanse platbroodpizza's met buffelmozzarella.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers
de knoflook of snijd fijn.

SNIJDEN EN SCHEUREN
Snijd de courgette in dunne plakken en
de gele paprika in smalle repen. Scheur de
buffelmozzarella klein.

COURGETTE BAKKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan op
hoog vuur en bak de courgette 3 – 4 minuten.

1/2 1 11/2 2 21/2
Knoflookteen (st)
1/2 1 11/2 2 21/2
Courgette (st) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Gele paprika (st) f
Buffelmozzarella (g)
65 125 190 250 315
7) f
100 200 300 400 500
Passata (ml)
1
2
3
4
5
Paprikapoeder (tl)
2
4
6
8 10
Wit platbrood (st) 1)
Belegen kaas, geraspt
25 50 75 100 125
(g) 7) f
2
3
4
5
Gedroogde oregano (tl) 1
Zelf toevoegen
1/2 1 11/2 2 21/2
Olijfolie (el)
naar smaak
Extra vierge olijfolie
naar smaak
Peper & zout

3
3
3
375
600
6
12
150

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

3207 / 767
29
15,8
93
18,0
7
32
1,6

565 / 135
5
2,8
16
3,2
1
6
0,3

ALLERGENEN
1) Gluten 7) Melk/lactose

PIZZA'S BELEGGEN
Meng ondertussen de passata met de
knoflook en het paprikapoeder in een kom
en breng op smaak met peper en zout. Smeer
de platbroden in met de tomatensaus.
Verdeel de courgette, de paprika en
bestrooi met de geraspte belegen kaas en
gedroogde oregano.

PIZZA'S BAKKEN
Bak de platbroodpizza's op een bakplaat
met bakpapier ongeveer 7 – 8 minuten in de
ovent. Verdeel, meteen nadat de pizza uit de
oven komt, de buffelmozzarella erover en laat
even smeltentt.

tTIP: Passen niet alle pizza’s tegelijk in de
oven? Beleg de volgende platbroden dan pas
als de andere in de oven staan, zo voorkom je
dat de bodem vochtig wordt.

SERVEREN
Verdeel de pizza's over de borden
en besprenkel naar smaak met extra
vierge olijfolie.

ttTIP: Op deze manier smelt de
mozzarella niet volledig. Vind je het lekker als
de buffelmozzarella wel helemaal gesmolten
is? Verdeel dan halverwege de baktijd de
buffelmozzarella over de pizza en zet hem
weer terug in de oven.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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6
3

WORTEL-POMPOENBURGER MET LIMOENMAYONAISE
geserveerd met zoete aardappel en salade

Zoete aardappel

Mexicaanse kruiden

Limoen f

Tomaat f

Verse dille f

Mayonaise f

Rucola & veldsla f Wortel-pompoenburger
f

6 Totaal: 25-30 min. V Veggie
* Gemakkelijk
d Lactosevrij
% Eet binnen 5 dagen

Je hebt voor de eerste keer een vegetarische wortel-pompoenburger in je box. Deze burger
heeft een lichtzoete smaak. De zelfgemaakte limoenmayonaise die je erbij serveert zorgt weer
voor een friszure tegenhanger. Laat je ons via de website of de HelloFresh-app weten wat je
ervan vindt?

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Koekenpan, kleine kom, saladekom en hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de wortel-pompoenburger met limoenmayonaise.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

SNIJDEN EN BAKKEN
Was of schil de zoete aardappel en snijd in
parten. Verhit 1 el olijfolie per persoon in een
hapjespan met deksel op middelhoog vuurt.
Voeg de zoete aardappel en de Mexicaanse
kruiden toe en bak, afgedekt, 15 – 25 minuten.
Schep regelmatig om tt. Haal de laatste
5 minuten het deksel van de pan. Breng op
smaak met peper en zout.

SNIJDEN
Pers ondertussen de limoen uit. Snijd de
tomaat in kleine blokjes en snijd de dille fijn.

LIMOENMAYONAISE MAKEN
Meng in een kleine kom 1 tl limoensap
per persoon met de mayonaise.

ttTIP: Doordat je de Mexicaanse kruiden
meebakt, kan de zoete aardappel sneller
aanbranden. Houd de pan goed in de gaten en
zet het vuur niet te hoog.

200 400 600
Zoete aardappel (g)
2
3
Mexicaanse kruiden (tl) 1
1/2 1 11/2
Limoen (st) f
11/2 3 41/2
Tomaat (st) f
21/2 5 71/2
Verse dille (g) f
Mayonaise (g)
25 50 75
3) 10) 19) 22)
Rucola & veldsla (g)
30 60 90
23) f
Wortel-pompoenburger
1
2
3
(st) 1) 3) f

800
4
2
6
10

1000 1200
5
6
21/2 3
71/2 9
121/2 15

100 125 150
120 150 180
4

5

Zelf toevoegen
11/2 3 41/2 6 71/2
Olijfolie (el)
Extra vierge olijfolie (el) 1/2 1 11/2 2 21/2
2
3
4
5
Witte balsamicoazijn (tl) 1
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

3241 / 775
49
6,2
68
19,4
13
10
1,7

599 / 143
9
1,2
13
3,6
2
2
0,3

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

SALADE MAKEN
Meng in een saladekom de dille en
tomaat met de rucola en veldsla. Breng
op smaak met de extra vierge olijfolie, witte
balsamicoazijn, peper en zout.
tTIP: Je kunt de zoete aardappel ook in de
oven bereiden. Verwarm de oven dan voor op
220 graden, meng de zoete aardappel op een
bakplaat of in een ovenschaal met 1 el olijfolie
per persoon, peper en zout en bak 25 – 30
minuten in de oven.

BURGER BAKKEN
Verhit de overige olijfolie in een
koekenpan op middelhoog vuur en bak
de wortel-pompoenburger 2 – 3 minuten
per kant.

SERVEREN
Schep de salade op de borden en verdeel
de zoete aardappel erover. Leg de wortelpompoenburger erop. Garneer de wortelpompoenburger met een klein beetje van de
limoenmayonaise en serveer de rest van de
mayonaise ernaast.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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6
9
3
6

JAPANSE NOEDELSOEP MET KIPFILET
met kastanjechampignons en paksoi

Verse gember

Rode peper f

Kastanjechampignons

Paksoi f

f

Japans gemarineerde Verse udonnoedels
kipfiletreepjes f

Sojasaus

5 Totaal: 20-25 min. r Quick & Easy
- Supersimpel
b Family
§ Eet binnen 3 dagen L Calorie-focus
d Lactosevrij

Japanse noedelsoep, ook wel ramen, is makkelijk te maken en supersmaakvol. Het is een lichte
soep waar je een heleboel groenten in kwijt kunt. Vandaag maak je de soep met gemarineerde
kipfiletreepjes. Wil je het gerecht nog meer pit geven? Bak dan wat zaadjes van de rode
peper mee.

BEGIN

GOED

1 – 6 PERSONEN

BENODIGDHEDEN
Wok of soeppan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de Japanse noedelsoep met kipfilet.

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

BOUILLON BEREIDEN
Bereid de kippenbouillon.

SNIJDEN
Schil de gember en snijd of rasp de
gember fijn t. Verwijder de zaadlijsten van
de rode peper en snijd de rode peper fijn.
Snijd de kastanjechampignons in plakken.
Verwijder de steelaanzet van de paksoi en
snijd de paksoi grof.

BAKKEN
Verhit de zonnebloemolie in een wok of
soeppan met deksel en fruit de gember en
de rode peper 2 – 3 minuten op middellaag
vuur. Voeg de kipfiletreepjes toe en bak
2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de
kastanjechampignons en de paksoi toe en
bak nog 2 minuten.

Verse gember (cm)
Rode peper (st) f
Kastanjechampignons
(g) f
Paksoi (g) f
Japans gemarineerde
kipfiletreepjes (g) f
Verse udonnoedels
(g) 1)
Sojasaus (ml) 1) 6)

1
1/4

2
1/2

3
3/4

4
1

5
6
11/4 11/2

125 250 375 500 625 750
75 150 225 300 375 450
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
5

10

15

20

25

30

Zelf toevoegen
500 1000 1500 2000 2500 3000
Kippenbouillon (ml)
2
3
4
5
6
7
Zonnebloemolie (el)
naar smaak
Zwarte peper
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

2134 / 510
27
4,7
36
3,6
4
29
8,4

229 / 55
3
0,5
4
0,4
0
3
0,9

ALLERGENEN
1) Gluten 6) Soja

LTIP: Let jij op je zoutinname? Gebruik dan

SOEP KOKEN
Voeg de bouillon toe aan de wok
of soeppan en laat 6 minuten, afgedekt,
zachtjes koken. Voeg na 3 minuten de
udonnoedels toe.

OP SMAAK BRENGEN
Voeg 1 tl sojasaus per persoon toe aan de
soep en breng verder op smaak met peper en
eventueel extra sojasaus.

tTIP: Voor een wat minder sterke
gembersmaak snijd je de gember niet fijn
maar in plakken, die je er vlak voor serveren
weer uithaalt.

SERVEREN
Verdeel de soep over de soepkommen.

minder of geen sojasaus. Of bereid 500 ml
bouillon met 3/4 bouillonblokje in plaats van
een heel blokje.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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GEGRATINEERDE AUBERGINE MET ZOETE-AARDAPPELPUREE
met kaas en bieslook

Aubergine f

Belegen kaas, geraspt

Zoete aardappel

Verse bieslook f

Rode paprikaf

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

De aubergine absorbeert de olijfolie als een spons: hoe meer olie je toevoegt, hoe zachter de
aubergine wordt, maar daarmee wordt het gerecht ook calorierijker. Vind je de schil van de
aubergine wat stug? Dan kun je deze er eventueel afhalen.

f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, bakplaat met bakpapier en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de gegratineerde aubergine met zoete-aardappelpuree.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (st) f
Belegen kaas, geraspt
(g) 7) f
Zoete aardappel (g)
Verse bieslook (g) f
Rode paprika (st) f

AUBERGINE SNIJDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden en
breng ruim water aan de kook in een pan met
deksel voor de zoete aardappel. Halveer de
aubergine in de lengte en snijd vervolgens
in plakken van 1/2 cm dik. Verdeel over een
bakplaat met bakpapier en besprenkel met de
olijfolie, peper en zout.

AUBERGINE BAKKEN
Bestrooi de aubergineplakken met de
helft van de kaas en bak 15 – 20 minuten in de
oven, of totdat de aubergineplakken zacht
zijn t.

ZOETE AARDAPPEL KOKEN
Weeg ondertussen de zoete aardappel af,
schil de aardappel en snijd in grove stukken.
Kook de aardappel 10 minuten, afgedekt, in
de pan met ruim water. Giet af en laat zonder
deksel uitstomen.

Olijfolie (el)
Roomboter (el)
Melk
Extra vierge olijfolie
Peper & zout

1

2

3

4

5

6

75 150 225 300 375 450
300 600 900 1200 1500 1800
21/2 5 71/2 10 121/2 15
1/2 1 11/2 2 21/2 3

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

9
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

3747 / 896
50
24,1
77
28,5
13
26
1,8

123 / 515
7
3,3
11
3,9
2
4
0,2

ALLERGENEN
7) Melk/lactose

LTIP: Let jij op je calorie-inname? Vang dan

SNIJDEN
Snijd of knip ondertussen de bieslook
fijn. Snijd de paprika in kleine blokjes.

tTIP: Door de plakken aubergine ruim te
bestrooien met zout, worden ze sneller zacht
in de oven. Veeg het zout er na het bakken wel
af. Droogt de aubergine te snel uit? Besprenkel
dan met wat extra olijfolie.

PUREE MAKEN
Stamp met een aardappelstamper de
zoete aardappel tot een grove puree. Meng
de helft van de bieslook, de paprikablokjes
en de roomboter erdoor. Breng op smaak met
peper en zout. Voeg eventueel extra melk toe
om het geheel wat smeuïger te maken.

SERVEREN
Verdeel de zoeteaardappelpuree over
de borden en serveer met de gegratineerde
aubergine. Garneer met de overige bieslook
en de overige kaas. Besprenkel naar smaak
met extra vierge olijfolie.

bij het afgieten van de zoete aardappel een
klein beetje kookvocht op en vervang de melk
en roomboter in de puree door een scheutje
van het kookvocht.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Orzo met spinazie en cherrytomaten
met grana padano en pijnboompitten

6 Totaal: 25-30 min. V Veggie
* Gemakkelijk
% Eet binnen 3 dagen

Met dit gerecht nemen we je mee op reis naar Italië. De pastasoort orzo lijkt op rijst, maar
heeft een veel kortere kooktijd dan bijvoorbeeld risottorijst. De cherrytomaten worden door
het bakken lekker zoet. Je maakt dit gerecht af met grana padano, het jongere broertje van de
bekende Parmezaanse kaas. Deze kaas heeft een kortere rijpingstijd en is daardoor iets zachter
van smaak.

Sjalot

Knoflookteen

Rode cherrytomaten f

Orzo

Pijnboompitten

Paprikapoeder

Spinazie f

Grana padano, geraspt
f

BEGIN

GOED

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

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

SNIJDEN
Bereid de bouillon. Snipper de sjalot en
pers de knoflook of snijd fijn. Halveer de
rode cherrytomaten.

ORZO KOKEN
Verhit de helft van de roomboter in
een pan met deksel en fruit de sjalot en de
knoflook 2 minuten op laag vuur. Voeg de
orzo toe en roerbak 1 minuut. Schenk de
bouillon over de orzo en kook, afgedekt, in
10 - 12 minuten op laag vuur droog. Schep
regelmatig om. Voeg eventueel meer water toe
als de orzo te droog wordt.

CHERRYTOMATEN BAKKEN
Verhit ondertussen een wok of
hapjespan op middelmatig vuur en rooster
de pijnboompitten, zonder boter of
olie, in 4 – 5 minuten goudbruin. Haal uit
de pan. Smelt de overige roomboter in
dezelfde pan en bak de cherrytomaten
met het paprikapoeder 3 minuten op
middelhoog vuur.

1/2 1 11/2 2 21/2
Sjalot (st)
1
2
3
4
5
Knoflookteen (st)
Rode cherrytomaten
125 250 375 500 625
(g) f
85 170 250 335 420
Orzo (g) 1)
Pijnboompitten
10 20 30 40 50
(g) 19) 22) 25)
1
2
3
4
5
Paprikapoeder (tl)
150 300 450 600 750
Spinazie (g) f
Grana padano, geraspt
25 50 75 100 125
(g) 3) 7) f
Zelf toevoegen
175 350 525 700 875
Groentebouillon (ml)
1
2
3
4
5
Roomboter (el)
naar smaak
Peper & zout

3
6
750
500
60
6
900
150
1050
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

2862 / 684
29
13,8
72
10,7
10
27
2,3

455 / 109
5
2,2
12
1,7
2
4
0,4

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

SPINAZIE BAKKEN
Scheur de spinazie boven de pan in delen
klein en laat al roerend slinken. Breng op
smaak met peper en zout en bak 3 minuten op
middelhoog vuur.

MENGEN
Voeg de helft van de grana padano toe
aan de orzo en laat al roerend smelten. Voeg
de orzo toe aan de groenten en verhit nog
1 minuut.

RWEETJE: Wist je dat spinazie een goede
bron van calcium is? De hoeveelheid calcium
in de spinazie die je vandaag per persoon
gebuikt, komt in de buurt van de hoeveelheid
calcium in een beker melk.

SERVEREN
Verdeel de orzo over de borden en
garneer met de pijnboompitten en de overige
grana padano.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Plaattaart met drie soorten tomaat

met verse geitenkaas en basilicum

Bladerdeeg f

Tomaat f

Pruimtomaat f Rode cherrytomaten f

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

Deze plaattaart ziet er indrukwekkend uit, maar is heel makkelijk te bereiden. Je bakt de bodem
eerst zonder beleg, zodat hij goed knapperig wordt. Pas daarna beleg je de plaattaart met
tomaat en verse geitenkaas. Tip: als het zonnetje schijnt is dit ook een perfect gerecht om te
maken voor een picknick, het is namelijk makkelijk mee te nemen én koud ook heel lekker!

Sjalot

Mesclun f

Verse geitenkaas f

Vers basilicum f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Bakplaat met bakpapier, saladekom, kom en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de plaattaart met drie soorten tomaat.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

BODEM BAKKEN
Verwarm de oven voor op 210 graden.
Rol het bladerdeeg uit op een bakplaat
met bakpapier. Vouw 1 cm van de randen
om, zodat er een opstaande rand ontstaat.
Prik met een vork gaatjes in de bodem en
bak dan 12 – 14 minuten in de oven tot hij
lichtbruin kleurt.

TOMAAT SNIJDEN EN MENGEN
Snijd ondertussen de tomaat en de
pruimtomaat in dunne plakken en halveer
de rode cherrytomaten. Voeg alle tomaten
toe aan een kom en meng met de helft van de
extra vierge olijfolie en flink wat peper en zout.

SJALOT KARAMELLISEREN
Snijd de sjalot in fijne halve ringen. Verhit
de olijfolie in een koekenpan op middelhoog
vuur, voeg de sjalot toe en bestrooi met zout.
Bak de sjalot 3 minuten, draai daarna het vuur
middellaag en bak nog 10 – 12 minuten, of
totdat de sjalot zacht en goudbruin is.

Bladerdeeg
(pak) 1) 21) f
Tomaat (st) f
Pruimtomaat (st) f
Rode cherrytomaten
(g) f
Sjalot (st)
Mesclun (g) 23) f
Verse geitenkaas
(g) 7)f
Vers basilicum (g) f

1/2

1

11/2

2

21/2

3

1/2
1/2

1
1

11/2
11/2

2
2

21/2
21/2

3
3

125 250 375 500 625 750
1/2
45

1 11/2 2 21/2 3
90 135 180 225 270

40

75 125 150 200 225

21/2

5

71/2 10 121/2 15

Zelf toevoegen
2
3
4
5
Extra vierge olijfolie (el) 1
1/2 1 11/2 2 21/2
Olijfolie (el)
1/2 1 11/2 2 21/2
Rode wijnazijn (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2
Honing (tl)
1/2 1 11/2 2 21/2
Mosterd (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)

PER PORTIE

3902 /933
68
28,5
59
15,1
7
17
1,8

PER 100 g

768 /184
13
5,6
12
3,0
1
3
0,3

ALLERGENEN
1) Gluten 7) Melk/lactose
Kan sporen bevatten van: 21) Melk/lactose 23) Selderij

BELEGGEN EN BAKKEN
Verdeel ondertussen de plakken tomaat
en de cherrytomaat gelijkmatig over het
gebakken bladerdeeg t. Zet de bakplaat
terug in het midden van de oven en bak de
plaattaart nog 14 – 18 minuten in de oven, tot
hij goudbruin en gaar is.

tTIP: Is het bladerdeeg erg opgebold tijdens
het bakken? Duw het dan voorzichtig weer plat
met je vingers, voordat je de bodem belegt.

SALADE MAKEN
Meng ondertussen in een saladekom de
overige extra vierge olijfolie, de rodewijnazijn,
de honing en de mosterd tot een dressing.
Voeg de mesclun toe en meng goed.

SERVEREN
Verdeel de sjalot over de plaattaart en
verbrokkel de verse geitenkaas erboven.
Snijd de plaattaart in stukken en verdeel over
de borden. Garneer met het verse basilicum.
Serveer met de salade.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh

WEEK 21 | 2019

6
3
3
3
3

Paprika-amandelvarkensworst met patatas bravas
met geroosterde peen en aioli

Vastkokende
aardappelen

Peen f

Paprikapoeder

Amandelschaafsel

Varkensworst met
paprika en amandel f

Verse
krulpeterselie f

Aïoli f

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

Waan je even aan de Costa del Sol. Dit recept combineert alle Spaanse klassiekers, van
varkensworst met paprikapoeder en aioli tot patatas bravas en amandelen. ¡Buen provecho!

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Hapjespan met deksel, pan met deksel, koekenpan met deksel en bakplaat met bakpapier.
Laten we beginnen met het koken van de paprika-amandelvarkensworst met patatas bravas.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

SNIJDEN
Verwarm de oven op 220 graden. Kook
ruim water in een pan met deksel voor de
peen. Schil de aardappelen of was ze grondig
en snijd in blokjes van 1 cm.

PATATAS BRAVAS MAKEN
Verhit 1/2 el olijfolie per persoon in
een hapjespan met deksel op middelhoog
vuur en bak de aardappelen, afgedekt,
25 – 35 minuten. Haal na 20 minuten het
deksel van de pan. Schep regelmatig om.

PEEN ROOSTEREN
Verwijder het loof van de peen en snijd
in de lengte door. Snijd de dikkere penen
in kwarten. Kook de peen in 6 – 8 minuten
beetgaar in een pan met deksel. Giet af en
verdeel de peen over een bakplaat met
bakpapier. Meng met 1 el olijfolie per persoon
en de helft van het paprikapoeder. Breng op
smaak met peper en zout. Bak de peen 15 –
20 minuten in de oven. Bestrooi in de laatste
5 minuten met het amandelschaafsel.

Vastkokende
aardappelen (g)
Peen (g) f
Paprikapoeder (tl)
Amandelschaafsel (g) 8)
19) 22) 25)
Varkensworst met
paprika en amandel
(st) 8) f
Verse krulpeterselie
(g) f
Aïoli (g) 3) 10) 19) 22) f
Olijfolie (el)
Peper & zout

250 500 750 1000 1250 1500
200 400 600 800 1000 1200
1
2
3
4
5
6
5

10

15

20

25

30

1

2

3

4

5

6

21/2

5

71/2 10 121/2 15

25

50

75 100 125 150

Zelf toevoegen
2
4
6
8 10
naar smaak

12

f in de koelkast bewaren
VOEDINGSWAARDEN

PER PORTIE

PER 100 g

4205 / 1005
Energie (kJ/kcal)
73
Vet totaal (g)
16,6
Waarvan verzadigd (g)
59
Koolhydraten (g)
10,0
Waarvan suikers (g)
10
Vezels (g)
22
Eiwit (g)
2,2
Zout (g)

743 / 178
13
2,9
11
1,9
2
4
0,4

ALLERGENEN
3) Eieren 8) Noten 10) Mosterd
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 22) Noten 25) Sesam

WORST BAKKEN
Verhit ondertussen de overige olijfolie
in een koekenpan met deksel en bak de
varkensworst in 2 – 3 minuten op middelhoog
vuur rondom bruin. Dek de pan af en bak
nog 8 – 10 minuten op middellaag vuur. Keer
regelmatig om.

PETERSELIE SNIJDEN
Snijd de krulpeterselie fijn.

SERVEREN
Serveer de worst met de patatas
bravas en de peen. Garneer de peen met
krulpeterselie en serveer met de aioli.

LTIP: Je krijgt meer aardappelen dan je in
dit recept gebruikt. Ben jij een grote eter, of let
je niet op je calorie-inname? Gebruik dan alle
aardappelen.

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust
contact op via de website of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh
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Courgette-spaghetti in zureroomsaus
met peultjes en verse kruiden

4
- Supersimpel
L Caloriefocus
% Eet binnen 5 dagen
Totaal: 20 min.

Quick & Easy

Dit lekkere lentegerecht zit boordevol groene groenten. Zelfs een deel van de 'spaghetti'
is groen – je gebruikt hier namelijk courgetti voor. Dit zorgt ervoor dat je eenvoudig veel
groenten binnenkrijgt.

Spaghetti

Peultjes f

Sjalot

Knoflookteen

Verse krulpeterselie &
munt f

Zure room f

Parmigiano reggiano,
geraspt f

Courgettespaghetti f

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, kleine kom en hapjespan.
Laten we beginnen met het koken van de courgette-spaghetti in zureroomsaus.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P

1 SPAGHETTI EN PEULTJES KOKEN

2 SMAAKMAKERS BEREIDEN

• Kook de spaghetti, afgedekt, in 8 – 10 minuten gaar. Kook
de peultjes de laatste 4 minuten mee met spaghettit.

• Ris de muntblaadjes van de takjes. Snijd de krulpeterselie
en munt fijn.

• Kook ruim water in een pan met deksel voor de spaghetti

• Snipper de sjalot en pers de knoflook of snijd fijn.

• Giet daarna af en laat zonder deksel uitstomen.

5P

6P

90 180 270 360 450
Spaghetti (g) 1) 17) 20)
50 100 150 200 250
Peultjes (g) f
1/2
1
11/2
2
21/2
Sjalot (st)
1/2
1
11/2
2
21/2
Knoflookteen (st)
5
10 15 20 25
Verse krulpeterselie & munt (g) f
50 100 150 200 250
Zure room (g) 7) f
Parmigiano reggiano, geraspt (g)
25 50 75 100 125
7) f
100 200 300 400 500
Courgette-spaghetti (g) 23) f
Zelf toevoegen
1
2
3
4
5
Olijfolie (el)
naar smaak
Peper & zout

2P

3P

4P

540
300
3
3
30
300
150
600
6

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

2749 / 657
26
10,4
78
6,8
6
25
0,5

739 / 177
7
2,8
21
1,8
2
7
0,1

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

3 PASTA MENGEN

• Meng in een kleine kom de zure room met 3/4 van de
krulpeterselie en munt en 3/4 van de parmigiano reggiano.
• Verhit de olijfolie in een hapjespan op middelhoog vuur. Bak
de knoflook en sjalot 2 – 3 minuten. Voeg de spaghetti,
peultjes, courgette-spaghetti en het zureroom-mengsel
toe en roer het geheel goed door. Verwarm de pasta nog
2 – 3 minuten.
• Breng op smaak met peper en zout.

4 SERVEREN

• Verdeel de pasta over de borden.
• Garneer met de rest van de parmigiano reggiano,
krulpeterselie en munt.

tTIP: Hou je van knapperige peultjes? Kook ze dan niet mee

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website
of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh

met de spaghetti, maar bak ze tegelijk met de knoflook en
sjalot in stap 3.
WEEK 21 | 2019

Parelcouscoussalade met Duitse biefstuk

met gebakken portobello en pestodressing

Parelcouscous

Knoflookteen

Portobello f

Tomaat f

Groene pesto f

Duitse biefstuk f

Rucola f

4
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 5 dagen
Totaal: 20 min.

Quick & Easy

Binnen 20 minuten aan tafel en toch een maaltijd om trots op te zijn. Het steringrediënt in deze
maaltijdsalade is de Duitse biefstuk - een grofgemalen biefstuk in de vorm van een burger. Net
als tartaar kun je dit vlees rauw eten.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN: Pan met deksel, 2x koekenpan, kleine kom en saladekom.
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscoussalade met Duitse biefstuk.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P
Parelcouscous (g) 1)
Knoflookteen (st)
Portobello (st) f
Tomaat (st) f
Groene pesto (g) 7) 8) f
Duitse biefstuk (st) f
Rucola (g) 23) f

1 GROENTEN SNIJDEN

• Breng 300 ml water per persoon aan de kook in een pan
met deksel.
• Verkruimel het bouillonblokje boven de pan en kook de
parelcouscous, afgedekt, in 12 minuten gaar. Giet af, roer de
korrels los en laat zonder deksel uitstomen.
• Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de portobello in
plakken en de tomaat in parten.

2 PORTOBELLO EN DRESSING BEREIDEN

• Verhit de olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur,
voeg de knoflook, de portobello, peper en zout toe en
roerbak in 5 – 6 minuten goudbruin.
• Meng ondertussen in een kleine kom de groene pesto, de
extra vierge olijfolie en de zwarte balsamicoazijn tot een
dressing en breng op smaak met peper en zout.

Groentebouillonblokje (st)
Olijfolie (el)
Extra vierge olijfolie (el)
Zwarte balsamicoazijn (tl)
Roomboter (el)
Peper & zout

2P

3P

4P

5P

6P

85 170
1/2
1
1
2
1
2
25 50
1
2
40 80
Zelf toevoegen
1/2
1
1/2
1
1
2
1
2
1/2
1

250
11/2
3
3
75
3
120

335
2
4
4
100
4
160

420
21/2
5
5
125
5
200

500
3
6
6
150
6
240

21/2
21/2
5
5
21/2

3
3
6
6
3

11/2
2
11/2
2
3
4
3
4
11/2
2
naar smaak

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

3475 / 831
42
9,3
69
7,3
7
39
3,3

712 / 170
9
1,9
14
1,5
1
8
0,7

ALLERGENEN
1) Gluten 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

3 BAKKEN EN MENGEN

• Verhit de roomboter in een andere koekenpan op
middelhoog vuur en bak de Duitse biefstuk 2 – 4 minuten
per kant t. Bestrooi met peper en zout.
• Meng ondertussen in een saladekom de tomaat, de
rucola en de helft van de pestodressing. Voeg daarna de
parelcouscous toe en meng goed.

4 SERVEREN

• Verdeel de parelcouscous over de borden.
• Leg de portobello en de Duitse biefstuk erop en garneer
met de overige pestodressing.
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website
of via onze social-mediakanalen.
#HelloFresh

tTIP: Duitse biefstuk mag na het bakken nog rood
zijn vanbinnen.
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VARKENSHAAS MET HONING-SINAASAPPELSAUS
MET GROENE ASPERGES EN PUREE VAN GELE BIET EN AARDAPPEL

Gele biet f

Kruimige aardappelen

Handsinaasappel

Varkenshaasf

Honing

Groene asperges f

Verse bladpeterselie f

9 45 min
g Glutenvrij
* Gemakkelijk
% Eet binnen 5 dagen

Met dit gerecht waan je je vanavond in een restaurant. De varkenshaas met zoete honingsinaasappelsaus en de sterke smaak van de groene asperges vormen samen een gouden combinatie.
Varkenshaas is het meest malse stuk vlees van het varken. In tegenstelling tot andere stukjes
varkensvlees kun je varkenshaas ook rosé eten.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, ovenschaal, 2x koekenpan en aardappelstamper.
Laten we beginnen met het koken van de varkenshaas met honing-sinaasappelsaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Breng ruim water aan de kook in een pan met
deksel voor de aardappels en de gele biet.
Schil de gele biet en snijd in kleine blokjes
van 1/2 cm . Schil de aardappelen of was ze
grondig en snijd in grove stukken. Pers de
sinaasappel uit.

PUREE MAKEN
Kook de gele biet in 20 – 25 minuten
gaar. Voeg na 5 – 10 minuten de aardappelen
toe en kook mee met de biet. Giet daarna
af en stamp de aardappelen en biet met
een aardappelstamper tot een grove puree
t. Voeg 1 el roomboter per persoon en een
scheutje melk toe om de puree smeuïg te
maken. Voeg vervolgens 1 tl mosterd per
persoon toe en breng op smaak met peper
en zout.

VARKENSHAAS BEREIDEN
Verhit ondertussen 1/2 el roomboter per
persoon in een koekenpan op hoog vuur.
Bak de varkenshaas in 2 – 3 minuten rondom
bruin. Leg de varkenshaas vervolgens in een
ovenschaal en bak nog 10 – 15 minuten in de
oven. Bewaar de koekenpan met het bakvet.

tTIP: Het is niet erg als de blokjes biet nog

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P
1
2
3
4
5
6
Gele biet (st) f
Kruimige aardappelen 300 600 900 1200 1500 1800
(g)
1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Handsinaasappel (st)
140 280 420 560 700 840
Varkenshaas (g) f
1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Honing (potje)
Groene asperges (g) f 125 250 375 500 625 750
Verse bladpeterselie
2 1/2 5 7 1/2 10 12 1/2 15
(g) f
Zelf toevoegen
2
4
6
8 10 12
Roomboter (el)
scheutje
Melk
2
4
6
8 10 12
Mosterd (tl)
Witte balsamicoazijn
1
2
3
4
5
6
(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)

niet helemaal zacht zijn – dit is juist lekker in
de puree.

PER PORTIE

PER 100 G

3431 / 820
30
18,0
87
28,8
13
41
0,8

409 / 98
4
2,1
10
3,4
2
5
0,1

ALLERGENEN
-

SAUS MAKEN
Verwarm de koekenpan met het bakvet
op laag vuur en voeg de honing en het
sinaasappelsap toe. Laat op laag vuur in
6 – 10 minuten zachtjes inkoken tot een saus.

ttTIP: De baktijd van de groene asperges
is afhankelijk van de dikte van de arsperges.
Houd ze goed in de gaten. Halveer ze
eventueel als ze dik zijn, om de garingstijd
te verkorten.

ASPERGES BAKKEN
Snijd ondertussen 1 – 2 cm van de
onderkant van de groene asperges af. Verhit
de overige boter in een andere koekenpan
en en bak de asperges in 5 –10 minuten gaar
tt. Voeg de laatste 2 minuten de witte
balsamicoazijn toe. Snijd ondertussen de
bladpeterselie fijn.

SERVEREN
Verdeel de aardappel-bietenpuree
over de borden. Leg de groene asperges en
varkenshaas ernaast. Verdeel de saus over de
varkenshaas. Garneer met de bladpeterselie.

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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VERSE RAVIOLI MET NOORDZEEGARNALEN EN GROENE ASPERGES
MET BEURRE BLANC EN SPINAZIEPUREE

Sjalot

Knoflookteen

Groene asperges f

Citroen f

Ravioli met aardappel,
doperwten en
peterselief

Spinazie f

Verse bladpeterselie f Noordzeegarnalen f

8 40 min
* Gemakkelijk
§ Eet binnen 3 dagen

Voor dit romige gerecht boordevol lentesmaken trek je alles uit de kast. Je gaat zelf een beurre
blanc maken, een Frans botersausje dat de maaltijd extra smaak geeft. Ook de spinaziepuree
maak je zelf. Perfect voor een avondje uitgebreid koken voor familie of vrienden.

BEGIN

GOED

BENODIGDHEDEN
Grote pan, hoge kom, pan met deksel, kom, steelpan, zeef, staafmixer, rasp en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de verse ravioli met noordzeegarnalen en groene asperges.

VOORBEREIDENt
Snipper de sjalot. Pers de knoflook of
snijd fijn. Snijd de 1 – 2 cm van de onderkant
van de groene asperges en snijd de asperges
in de lengte doormidden.

ASPERGES BAKKEN
Verhit de olijfolie in een koekenpan op
middelhoog vuur. Voeg de knoflook, groene
asperges en 1 el water per persoon toe.
Roerbak 8 – 10 minuten, of totdat de asperges
beetgaar zijn. Haal uit de pan en bewaar apart.

tTIP: In dit recept is het belangrijk dat het
benodigde aantal gram roomboter niet uit
losse stukjes boter bestaat, maar één geheel
is. Zorg er voordat je gaat koken voor dat het
stuk roomboter ijskoud is.

INKOKEN
Rasp ondertussen de schil van de
citroen en pers hem uit. Meng 11/2 el van
het citroensap per persoon, de witte
balsamicoazijn en de sjalot in een steelpan op
middelhoog vuur en breng aan de kook. Laat
koken en verdampen totdat er nog ongeveer
1 el van het mengsel per persoon in de pan zit.
Heb je het mengsel te ver laten inkoken? Vul
het dan weer aan met wat water.

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P
1/2 1 11/2 2 21/2
Sjalot (st)
1/2 1 11/2 2 21/2
Knoflookteen (st)
Groene asperges (g) f 125 250 375 500 625
1/2 1 11/2 2 21/2
Citroen (st) f
Ravioli met aardappel,
125 250 375 500 625
doperwten en
peterselie (g) 1) 3) f
75 150 225 300 375
Spinazie (g) f
Verse bladpeterselie
10 20 30 40 50
(g) f
Noordzeegarnalen (g)
50 100 150 200 250
2) f
Zelf toevoegen
60 120 180 240 300
Roomboter (g)
1/2 1 11/2 2 21/2
Olijfolie (el)
Witte balsamicoazijn
2
4
6
8 10
(el)
2
3
4
5
Extra vierge olijfolie (el) 1
naar smaak
Peper & zout

6P
3
3
750
3
750
450
60
300
360
3
12
6

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

4096 / 979
70
35,0
57
8,3
7
24
1,8

726 / 173
12
6,2
10
1,5
1
4
0,3

ALLERGENEN

BEURRE BLANC MAKEN
Schenk het ingekookte mengsel door
een zeef en vang op in een kom. Schenk het
gefilterde mengsel terug in de steelpan (de
sjalot blijft achter in de zeef). Prik de ijskoude
roomboter op een vork en beweeg aan de vork
door het ingekookte mengsel in de steelpan op
middellaag vuur, tot alle roomboter gesmolten
is. Haal de pan van het vuur en breng op
smaak met peper en zout. Warm eventueel op
laag vuur op voor serveren.

SPINAZIEPUREE MAKEN
Breng ruim water aan de kook in een pan
met deksel en kook de ravioli, 4 – 6 minuten.
Giet daarna af en laat zonder deksel
uitstomen. Breng ondertussen ruim water aan
de kook in een grote pan, voeg de spinazie
en de verse bladpeterselie toe en kook
5 seconden. Giet onmiddellijk af en doe in een
hoge kom. Voeg de extra vierge olijfolie, peper
en zout toe en meng met een staafmixer tot
een gladde puree.

SERVEREN
Schenk de beurre blanc in de diepe
borden en lepel er de spinaziepuree
op. Verdeel de ravioli erover. Leg de
groene asperges op de ravioli en
bestrooi met de citroenrasp. Garneer met
de noordzeegarnalen.

.

1) Gluten 2) Schaaldieren 3) Eieren

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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-ONTBIJTBOX-

GOEDEMORGEN!

1x

ONTBIJT 1-

APPELCRUMBLE MET MUESLI
met halfvolle yoghurt

1
2
3

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

APPELCRUMBLE
MET MUESLI

met halfvolle yoghurt

met cranberry-walnotenmix

4

1/2

1

1

2

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 25)

100

200

Halfvolle yoghurt (ml) 7) f
Zelf toevoegen

250

500

1/2

1

BENODIGDHEDEN
Kom en ovenschaal
VOEDINGSWAARDEN

1
2
3
4

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

Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de appel en snijd in blokjes.
Meng de appel in een kom met de kaneel en de helft van de honing.
Vet een ovenschaal in met roomboter. Verdeel het appelmengsel over de
ovenschaal. Bestrooi met de muesli en bak 20 – 25 minuten in de oven.

WEEK 21 | 2019

2

Gemalen kaneel (zakje)

f in de koelkast bewaren

met pindakaas, banaan en
kokos

#HelloFresh

Appel (st)

Roomboter (el) 		

MEERGRANENBESCHUIT

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

4P

Honing (potje)

VOLLE YOGHURT MET
APPEL

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.

2P

Verdeel de crumble over de kommen en serveer met de halfvolle yoghurt en de
overige honing.

PER PORTIE

PER 100 G

1755 / 420
7
1,8
77
52,6
8
9
0,1

450 / 108
2
0,5
20
13,5
2
2
0,0

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

2x

ONTBIJT 2-

VOLLE YOGHURT MET APPEL

MEERGRANENBESCHUIT

met cranberry-walnotenmix

1

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

2

Meng de blokjes appel en peer met de
volle yoghurt in een kom. Garneer met
de plakken appel en peer en bestrooi met
de cranberry-walnotenmix.

met pindakaas, banaan en kokos

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

Appel (st)
Volle yoghurt (ml) 7) f
Cranberry-walnotenmix (g)
8) 19) 25)

2P

4P

2

4

1

2

400

800

Peer (st)

60

120

fin de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN

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

2x

ONTBIJT 3-

PER PORTIE

PER 100 G

1931 / 462

373 / 89

19
5,5
61
47,9
7
9
0,2

4
1,1
12
9,3
1
2
0,0

ALLERGENEN
7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's 25) Sesam

1
2
3

Verdeel de meergranenbeschuiten over
de borden en bestrijk met de pindakaas.
Snijd de banaan in plakken en verdeel
over de meergranenbeschuiten.
Garneer de meergranenbeschuiten
met de kokosrasp.

INGREDIËNTEN
VOOR 1 ONTBIJT

2P

4P

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

4

8

Pindakaas (kuipje) 5) 22)

2

4

Banaan (st)

2

4

Kokosrasp (g) 19) 22) 25)

10

20

fin 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

1768 / 423
20
5,8
47
25,9
7
13
0,3

931 / 233
10
3,0
25
13,7
4
7
0,2

ALLERGENEN
1) Gluten 3) Eieren 5) Pinda’s 6) Soja 7)Melk/Lactose 11) Sesam
13) Lupine
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda’s 22) Noten 25) Sesam

