
Dit is een tamelijk exotisch gerecht met een 
veelheid aan smaken. Deze pittige,  

volfruitige rosé uit Portugal is  
daarom de perfecte partner.

VARAS ROSÉ

Parelcouscous

Rode puntpaprikaGedroogde abrikozen

Krulpeterselie fPeen f

KnoflookteenUi

PompoenpittenKomijnpoeder

Tomatenpuree

Parelcouscous is intussen de favoriet van menig HelloFresh’er. Je combineert het met een mix 
van hartige ingrediënten en zoete abrikozen. De knapperige pompoenpitten vormen een mooi 
contrast met de zachte parelcouscous.Gemakkelijk Veggie

Eet binnen 5 dagen Lactosevrij
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Rode parelcouscous met puntpaprika 
Met abrikozen, pompoenpitten, peen en krulpeterselie

FamilybTotaal: 35-40 min.8



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 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
WEEK 18 | 2017

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Peen (st) f 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gedroogde abrikozen 
(g) 12) 25 50 75 100 125 150

Rode puntpaprika (st) 1 2 3 4 5 6
Verse krulpeterselie 
(takjes) 23) f

11/2 3    4    5    6    7    

Parelcouscous (g) 1) 17) 85 170 250 335 420 500
Tomatenpuree (blik) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Komijnpoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Pompoenpitten (g) 
19) 22) 20 40 60 80 100 120

Groentebouillon* (ml) 175 350 525 700 875 1050
Olijfolie* (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3075 / 735 509 / 122
Vet totaal (g) 27 4
 Waarvan verzadigd (g) 5,1 0,8
Koolhydraten (g) 94 16
 Waarvan suikers (g) 31,9 5,3
Vezels (g) 15 2
Eiwit (g) 21 4
Zout (g) 2,1 0,3

ALLERGENEN

1) Gluten 12) Sulfiet
Kan sporen bevatten van:  17) Eieren 19) Pinda’s  22) Noten  
23) Selderij  

BENODIGDHEDEN
Koekenpan met deksel en wok of hapjespan met deksel.
Laten we beginnen met het koken van de rode parelcouscous met puntpaprika.

GROENTEN SNIJDEN
Bereid de bouillon. Snipper ondertussen 

de ui en snijd of pers de knoflook fijn. Snijd 
de peen en abrikozen klein. Verwijder 
de zaadlijsten van de puntpaprika en 
snijd de puntpaprika in blokjes. Snijd de 
krulpeterselie en de steeltjes fijn, maar houd 
de stelen apart van de blaadjes.

PARELCOUSCOUS KOKEN
Verhit de helft van de olijfolie in 

een koekenpan met deksel en fruit de 
ui en knoflook 2 minuten op laag vuur. 
Voeg de parelcouscous, tomatenpuree, 
komijnpoeder, abrikozen en de gesneden 
steeltjes van de krulpeterselie toe en bak al 
roerend 2 minuten. Voeg de bouillon toe en 
kook, afgedekt, in 12 - 14 minuten droog. Voeg 
wat extra water toe als de pan te droog wordt.

POFFEN
Verhit ondertussen een wok of 

hapjespan met deksel op hoog vuur en 
rooster de pompoenpitten, zonder olie, tot 
deze beginnen te poffen. Haal uit de pan en 
bewaar apart.

BAKKEN
Verhit de overige olijfolie in dezelfde 

wok of hapjespan en bak de peen, afgedekt, 
10 minuten op middellaag vuur. Voeg 
halverwege de puntpaprika toe.

OP SMAAK BRENGEN
Voeg de parelcouscous en de helft van de 

krulpeterselie toe aan de wok of hapjespan 
en bak al roerend 1 minuut. Breng op smaak 
met peper en zout.

SERVEREN
Verdeel het gerecht over de borden 

en garneer met de pompoenpitten en 
overige krulpeterselie.

tTIP
Je kunt het gerecht nog iets aanpassen, door 
de peen te raspen met een grove rasp. Bak de 
rasp samen met de puntpaprika 5 minuten, 
zodat de zoete peen zich nog beter over de 
couscous verdeelt.


