
 

 

 

 

 

Benodigdheden voor 5 personen  

2 grote uien, 2 teentjes knoflook, 2 tomaten, bosje bladpeterselie, extra vierge olijfolie, 1,5 tl 
gemberpoeder, 1 tl kurkuma, 1 el likama (specerijenmengsel), 0.9 l water, 500 g couscous, 
zout en peper                                                                                                                                             
Couscous groenten: wortel, knolselderij, meiknollen, koolrabi, courgette, aubergine 
ongeveer 800 g                                                                                                                                             
Extra nodig: Couscous pan of stoompan 

Bereiding                                                                                                                                      
Snijd de ui en knoflook fijn. Snijd de tomaten in stukken. Bind de peterselie tot een 
bosje.                                                                                                                                               
Verhit een scheutje olijfolie in het onderste deel van de couscouspan (of een 
grote stoompan). Voeg de ui, knoflook, tomaten en peterselie toe. Voeg het gemberpoeder, 
de kurkuma, likama toe. Breng op smaak met peper en zout. Bak kort mee. Voeg 750 ml 
warm water toe en breng aan de 
kook.                                                                                                                                                
Leg de couscous in een grote schaal of kom. Besprenkel met 2 el olijfolie en bestrooi met 1/2 
tl zout. Meng goed door totdat de olie goed is verdeeld. Besprenkel met wat lauwwarm 
water (ca 150 ml) en laat de couscous een paar minuten staan totdat het water volledig is 
opgenomen.                                                                                                                                                       
Wrijf de couscous een beetje los tussen je handen, schep in het bovenste deel van de 
couscous pan en stoom de couscous 15 min. Schep de gestoomde couscous terug in de grote 
schaal. Herhaal de vorige stappen en stoom voor een tweede keer op dezelfde 
manier.                                                                                                                                                           
Schep de tweemaal gestoomde couscous terug in de grote schaal. Voeg naar smaak wat 
olijfolie en eventueel wat extra zout toe. Stoom nog één keer 10 tot 15 min. totdat elke 
korrel zacht en luchtig is 
geworden.                                                                                                                                                         
Maak intussen de couscousgroenten schoon en snijd in gelijke stukken. Kook eerst de 
wortel, knolselderij, meiknollen en koolrabi. Voeg dan de witte kool en aubergine toe aan de 
bouillon. Voeg als deze bijna gaar zijn de courgette toe. Haal de groenten zodra ze gaar zijn 
voorzichtig met een met een schuimspaan uit de 
bouillon.                                                                                                                                                           
Schep de warme couscous in een grote schaal of verdeel over diepe borden. Schenk er wat 
hete bouillon over en meng kort door zodat het luchtig wordt. Verdeel de groeten over de 
couscous. Serveer de rest van de bouillon er los bij om zelf naar smaak toe te voegen.  

Weet & Eet Recepten 
Couscous met groenten 


