
Visspiesjes met tomatencouscous en oregano
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Maak een foto van je gerecht en deel deze via   De mooiste foto krijgt een verrassing!

Prik voorzichtig de 
stukjes vis aan de spies. 

Pas op dat je jouw 
vingers niet aan de  

spies prikt.

PaprikapoederSnijbonen Tomatenpuree Tomaat Volkoren couscousVerse oregano

Koolvisfilet

25-30 min gemakkelijk lactosevrij La vieille (wit)



*  Zelf toevoegen

Allergenen
1) Gluten 4) Vis   
15) Kan sporen bevatten 
van selderij 
 
Benodigdheden
Wok of hapjespan met 
deksel, koekenpan

1 Bereid de bouillon. Ris de oreganoblaadjes van de takjes en snijd 
of hak fijn. 

2 Verhit de helft van de olijfolie in een wok of hapjespan met deksel en bak 
de snijbonen, oregano en paprikapoeder 1 minuut op middelmatig vuur. 
Voeg de tomatenpuree toe en bak al roerende 1 minuut. Breng op smaak 
met peper en zout.

3 Schenk vervolgens de bouillon bij de groenten, roer goed door en laat 
7 minuten, afgedekt, zachtjes koken.

4 Snijd ondertussen de tomaat in blokjes en voeg in de laatste 2 minuten 
toe aan de wok of hapjespan met snijbonen. Voeg daarna de couscous toe, 
zet het vuur uit en laat afgedekt 5 minuten wellen.

5 Snijd ondertussen de koolvisfilet in blokjes van 2 cm. Prik de visblokjes 
aan de spies. Verhit de overige olijfolie in een koekenpan en bak de visspies 
in 4 – 5 minuten rondom gaar.

6 Roer de groenten met couscous los met een vork. Verdeel dit 
over de borden en garneer naar smaak met extra vierge olijfolie. Serveer 
met de visspies.

Voedingswaarden 534 kcal | 31 g eiwit | 71 g koolhydraten | 12 g vet, waarvan 2 g verzadigd | 11 g vezels

Ingrediënten 1P 2P 3P 4P 5P 6P
Verse oregano (takjes) 2 4 6 8 10 12
Snijbonen (g) 15) 100 200 300 400 500 600
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Tomatenpuree (blik) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½
Tomaat 2 4 6 8 10 12
Volkoren couscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Koolvisfilet (g) 4) 100 200 300 400 500 600
Spies 1 2 3 4 5 6
Groentebouillon (ml)* 175 350 500 700 850 1000
Olijfolie (el)* 1 2 2 3 3 4
Extra vierge olijfolie* Naar smaak
Peper & zout* Naar smaak

Tip! Zijn jouw kids dol op kaas en heb je dit nog in huis? Garneer hier dan 
de maaltijd mee.

Is het rijgen van de visspiesjes nog te moeilijk voor jouw kinderen? Laat ze 
dan helpen door de oreganoblaadjes van de takjes te plukken.




