
Ken jij het verschil tussen couscous en parelcouscous? Couscous 
hoef je alleen even te wellen in kokend water en is populair in 
Marokko. Parelcouscous heeft een dikkere korrel en moet je dus 
wel koken.  Het wordt gegeten in Jordanië, Libanon, Palestina en 
Israël. 
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Maak een foto van je gerecht en deel deze via   De mooiste foto krijgt een verrassing!

Sedosa tinto
Bij de oude kaas in 
dit gerecht is het 
lekker om een rode 
wijn te drinken. De 
tannines in de wijn 
worden afgebroken 
door de krachtige 
smaak van de kaas.W
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  bewaar in de koelkast

Romige parelcouscous met little gem, oude kaas en pecannoten
Met romige mascarpone en geurig karwijzaad

  Prei

 Karwijzaad

  Little gem

 Parelcouscous

  Mascarpone   Oude kaas  Sjalot  Pecannoten

20-25 min gemakkelijk

eet binnen 
5 dagen vegetarisch

kind- 
vriendelijk



*  Zelf toevoegen

Allergenen
1) Gluten 7) Melk/lactose 
8) Noten 15) Kan sporen 
bevatten van eieren en 
pinda’s

Benodigdheden
Wok of hapjespan met 
deksel, koekenpan

Voedingswaarden 878 kcal | 25 g eiwit | 71 g koolhydraten | 52 g vet, waarvan 20 g verzadigd | 9 g vezels

Ingrediënten 1P 2P 3P 4P 5P 6P
Sjalot 1 2 3 4 5 6
Pecannoten (g) 8) 15) 20 40 60 80 100 120
Karwijzaad (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Parelcouscous (g) 1) 15) 85 170 250 335 420 500
Prei ½ 1 1½ 2 2½ 3
Little gem (krop) 1 2 3 4 5 6
Mascarpone (g) 7) 30 60 90 120 150 180
Oude kaas (g) 7) 40 75 100 125 150 175
Olijfolie (el)* 1 2 2 3 3 4
Peper & zout* Naar smaak

1 Breng 175 ml water per persoon aan de kook. Snipper de sjalot 
en hak de pecannoten grof.

2 Verhit een wok of hapjespan met deksel op hoog vuur en rooster de 
pecannoten, zonder olie, 2 minuten. Haal uit de pan en bewaar apart.

3 Verhit de helft van de olijfolie in dezelfde wok of hapjespan met deksel 
en fruit de sjalot met het karwijzaad 2 minuten op laag vuur. Voeg de 
parelcouscous toe en bak al roerende 1 minuut. Voeg het kokende water 
toe en kook de parelcouscous op laag vuur, afgedekt, in ongeveer 10 
minuten droog. 

4 Snijd ondertussen de prei in dunne ringen en de little gem klein. Verhit 
de overige olijfolie in een koekenpan en bak de prei 6 minuten op middel-
hoog vuur.

5 Voeg de prei, mascarpone en de helft van de oude kaas toe aan de 
parelcouscous en roer tot de kaas is gesmolten.

6 Verdeel de helft van de little gem over de borden. Haal de wok 
of hapjespan van het vuur, roer de overige little gem door de parelcouscous 
en breng op smaak met peper en zout. Serveer de parelcouscous op het 
bedje van little gem. Garneer het gerecht met de overige oude kaas en 
pecannoten.

Tip! Dit gerecht is calorierijk omdat we je graag alle smaken rijkelijk 
willen laten proeven. Let jij op jouw calorie-inname? Gebruik dan 75 g 
parelcouscous per persoon en iets minder oude kaas en pecannoten.

Weinig tijd? Bak de prei dan mee met stap 3 en gaar tegelijk met de parel-
couscous. Voeg halverwege de little gem toe.


