
Koriander is lastig te combineren met wijn, 
omdat de smaak snel overheerst. Varas Rosé 

heeft voldoende pit om de uitgesproken 
koriander de baas te zijn.

VARAS ROSÉ

Cranberry-pittenmix

LimoenVerse koriander f

Gele paprikaParelcouscous

SjalotTomaat

Ricotta f

Ricotta is een relatief magere, maar eiwitrijke kaas en is een goede aanvulling op een 
vegetarisch dieet. Samen met de frisse limoen en knapperige cranberry-pittenmix vormt het 
een heerlijke combinatie. Supersimpel Veggie

Eet binnen 5 dagen Quick & Easy
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Frisse parelcouscous met verse koriander 
Met ricotta en cranberry-pittenmix

OriginalTotaal: 20-25 min.5



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

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

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232.  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
WEEK 26 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Parelcouscous (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Gele paprika (st) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Tomaat (st) 1 2 3 4 5 6
Sjalot (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½
Verse koriander 
(takjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Limoen (st) ½ 1 1½ 2 2½  3
Cranberry-pittenmix 
(g) 19) 22) 30 60 90 120 150 180

Ricotta (g) 7) f 100 200 300 400 500 600
Groentebouillon* (ml) 175 350 525 700 875 1050
Olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Extra vierge olijfolie* (el) 1 2 3 4 5 6
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3259 / 779 597 / 143
Vet totaal (g) 42 8
 Waarvan verzadigd (g) 10,4 1,9
Koolhydraten (g) 72 13
 Waarvan suikers (g) 11,3 2,1
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 24 4
Zout (g) 2,3 0,4

ALLERGENEN

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

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, saladekom, koekenpan en fijne rasp.
Laten we beginnen met het koken van de frisse parelcouscous met verse koriander.

PARELCOUSCOUS KOKEN
Bereid de bouillon in een pan met 

deksel voor de parelcouscous. Voeg de 
parelcouscous toe en kook, afgedekt, in 
12 minuten droog. Roer daarna de korrels los 
en schep over in een saladekom.

GROENTEN SNIJDEN
Snijd ondertussen de paprika en de 

tomaat in blokjes. Snipper de sjalot en snijd 
de verse koriander fijn. 

 PAPRIKA BAKKEN
 Verhit de olijfolie in een koekenpan en 
bak de paprika 3 – 4 minuten op hoog vuur 
(zie tip).  

LIMOEN RASPEN
 Voeg de paprika, tomaat, sjalot en het 
grootste deel van de koriander toe aan de 
saladekom. Was de limoen grondig. Rasp de 
groene schil van de limoen en pers deze uit 
(zie tip).

OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de cranberry-pittenmix, extra 
vierge olijfolie, ½ el limoensap per persoon, 
½ tl limoenrasp per persoon en de helft van 
de ricotta toe aan de saladekom. Meng het 
geheel goed door elkaar en breng op smaak 
met peper, zout en eventueel extra limoensap.

tTIP
Rol de limoen eerst stevig met je handpalm 
over het aanrecht voor je deze uitperst. Zo 
komt er meer sap uit.

SERVEREN
 Verdeel de parelcouscous over de 
borden. Verdeel de overige ricotta erover, 
garneer met de overige koriander, limoensap 
en peper naar smaak.

tTIP
Houd je niet van rauwe sjalot? Bak deze dan 
mee met de paprika voor een zachtere smaak. 


