
 Berticot is een volle rode wijn gemaakt van 
cabernet sauvignon. Het past perfect bij dit 

heerlijke, vegetarische gerecht!

BERTICOT ROUGE

WalnotenKnoflookteen

Geraspte gruyèrefChampignons f

ParelcouscousRucola f

De gruyèrekaas die je aan de parelcouscous toevoegt, maakt het gerecht vol en romig. De 
champignons combineren goed met de walnoten en de rucola geeft dit gerecht de pit en 
frisheid die het gerecht nodig heeft. Echt comfortfood als je het ons vraagt.Supersimpel Vegetarisch

Eet binnen 3 dagen
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Parelcouscous met champignons 
Met pittige rucola en walnoten

OriginalXTotaal: 20-25 min.4
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GOED
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INGREDIËNTEN

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze sociale 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
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Parelcouscous (g) 1) 17) 85 170 250 335 420 500
Knoflookteen (st) 1 2 2 3 3 4
Champignons (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Gruyère, geraspt (g) 
7) f

25 50 75 100 125 150

Rucola (g) 23) f 30 60 80 120 140 160
Walnoten (g) 8) 19) 22) 15 30 45 60 75 90
Groentebouillon* (ml) 175 350 500 675 850 1000
Roomboter* (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) 2799 / 669 512 / 122
Vet totaal (g) 33 6
 Waarvan verzadigd (g) 14,5 2,7
Koolhydraten (g) 63 12
 Waarvan verzadigd (g) 4,3 0,8
Vezels (g) 7 1
Eiwit (g) 25 5
Zout (g) 2,3 0,4

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Lactose 8) Noten  
Kan sporen bevatten van: 17) eieren  19) pinda’s  22) andere 
noten  23) selderij  

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel en wok of hapjespan. 
Laten we beginnen met het koken van de parelcouscous met champignons.

BOUILLON BEREIDEN
 Bereid de bouillon.

COUSCOUS KOKEN
Verhit de helft van de roomboter in een 

pan met deksel. Voeg de parelcouscous toe en 
bak al roerend 1 minuut op middellaag vuur. 
Voeg de bouillon toe, zet het vuur laag en kook 
de parelcouscous, afgedekt, in 12 minuten 
droog. Roer daarna de korrels los en laat 
zonder deksel uitstomen.

 GROENTEN SNIJDEN
 Snijd of pers ondertussen de knoflook 
fijn en snijd de champignons in plakken.

 BAKKEN
 Verhit de overige roomboter in een wok 
of hapjespan en bak de champignons en 
knoflook 4 - 5 minuten op middelhoog vuur. 

 OP SMAAK BRENGEN
 Voeg de parelcouscous, de helft van de 
gruyère en de helft van de rucola toe aan de 
wok of hapjespan en bak al roerend 2 minuten 
op middelhoog vuur. Breng op smaak met 
peper en zout.

 SERVEREN
 Maak van de overige rucola een bedje 
op de borden. Verdeel de parelcouscous over 
de rucola en garneer met de overige gruyère 
en walnoten.

tTIP
Door de knoflook eerst 1 minuut te fruiten en 
daarna pas de champignons toe te voegen aan 
de pan wordt de knoflooksmaak iets milder. 


