
Noord Afrikaanse couscous 
6 personen 
 
500 g couscous 
2 rode paprika’s 
1 stuk pompoen 
1 courgette 
1 winterwortel 
4 a 5 meiraapjes 
1 soeplepel geweekte kikkererwten (75 gram) (1 nacht geweekt) 
3 ui 
4 tenen knoflook 
500 gram gepelde tomaten uit blik 
paprikapoeder: 1 eetlepel pikant en 1 eetlepel mild 
1 eetlepel zwarte peper 
4 stuks Spaanse peper 
½  kopje olijfolie 
½ eetlepel zout 
bouillonblokjes    } (of getrokken bouillon van bot) 
water   } 
1 kg lamsvlees met bot (in stukken) 
30 gram roomboter 
 
Bouillon: zet het soepbot op in ruim water en breng aan de kook, giet dan het water af en 
spoel het bot goed af, Zet bot opnieuw op met 2 liter wate en laat het een paar uur trekken. 
 
 
Bedek de bodem van een grote pan met wat olijfolie. 
Als de olie heet is uien en vlees toevoegen. Wanneer het vlees aldus is aangebraden zout, 
paprikapoeder mild en pikant en zwarte peper toevoegen en nogmaals rustig omscheppen. 
Laat ca 8 minuten bakken. Voeg de bovengenoemde bouillon toe zodat het vlees net 
onderstaat en breng aan de kook. Knijp de knoflook uit in deze massa. Temper het vuur en 
laat een kwartiertje zachtjes pruttelen.  
 
Voeg aan de rest van de bouillon de gepelde fijngeprakte tomaten toe en twee bouillonblokjes. 
Knijp de gepelde tomaten fijn in de bouillon en breng aan de kook. Zodra dit mengsel kookt, 
het vuur zachtjes zetten en het geheel laten trekken. 
 
Voeg dan aan het vleesmengsel de grof gesneden wortel toe en de geweekte kikkererwten. 
Laat een uurtje pruttelen. Wanneer het vlees bijna gaar is, wordt het tomatenmengsel uit de 
andere pan toegevoegd. Daarna (in volgorde) de stukken meiraap erbij doen en de courgette, 
de pompoen, paprika en Spaanse peper. 
 
Dan wordt de couscous in de stoompan op de vleesmassa gezet om te stomen. (hiervoor is ca 
20 minuten nodig) 
Gooi daartoe een kopje warm water met zout over de couscous en wrijf de korrels tussen de 
handen fijn. Laat dit 8 minuten stomen. Stort de couscous op een schaal  en leg er een klontje 
boter op. Maak het geheel met een lepel wat los en wrijf opnieuw tussen de handen. De 
couscous gaat daarna nog 5 minuten op de stoompan terug. 
 
Serveren: 
Neem een schaal en leg daar de couscous op en strooi er een theelepel zwarte peper over. Leg 
daarop de stukken vlees en groente en giet er saus overheen. Laat de schaal 5 minuten rusten 
alvorens op te dienen. 
 


