
 
 Culinair Gilde Zeeland | 2014-03 

6 

 
 

TWENTSE COUSCOUS 

 
  Ingrediënten  Bereiding wilde rijst en kappertjes: 

 Verhit de olie tot 200 °C.  

 Droog de kappertjes zorgvuldig, frituur ze en laat ze uitlekken op keukenpapier. 

 Pof de rijst in een glazen bakje in de magnetron op de hoogste stand (ca. 3 minuten). 
 
Bloemkool: 

 Raps het oppervlak van één bloemkool rondom met een grove rasp tot korreltjes met de structuur 
van couscous; bewaar de rest. 

 Verhit 2 eetlepels boter in een pan met antiaanbaklaag en bak hierin de bloemkoolkorrels in 3-4 
minuten gaar.  

 Rooster de hazelnoten en hak ze fijn. Meng de bloemkoolcouscous met de hazelnoot en de 
kappertjes en breng op smaak met  15 ml. balsamicoazijn en peper en zout.  

 Kook de 2e hele bloemkool gaar in water met zout.  

 Kook de restant van de 1e bloemkool in de room met 600 ml. water en zout naar smaak. 

 Verdeel de bloemkool, die in het water is gegaard in vieren! En kleur donker met een brander. 
Verdeel ik kleine roosjes. 

 Pureer de 2e bloemkool (in room gekookt en afgietvocht bewaren) met de cayennepeper en de 
rest van de balsamicoazijn, de rest van de boter en de crème fraîche . Breng op smaak met peper 
en zout.  

 Maak verder af met de helft van de in zeer fijne brunoise gesneden cornichons en eventueel wat 
van het opgevangen kooknat. 

Piccalilly: Pureer met staafmixer en wrijf daarna door een zeef. Breng op smaak met witte balsamico. 
 
Uitserveren: 

 Trek een mooie brede streep in slingervorm op een lang bord van de bloemkoolcrème. Drapeer 
hierop en ernaast de geroosterde (stukjes en roosjes) bloemkool met de bloemkoolcouscous. 
Garneer met de piccalillycreme, de boerenjongens en de rest van de cornichons.  

Wijnadvies: Chivite of Cheverny 

  frituurolie  
5 el kappertjes  
40 gr wilde rijst  
    
  bloemkool  
2  bloemkolen (heel laten!!)  
100 gr roomboter  
150 gr hazelnoten   
45 ml witte balsamicoazijn   
400 ml room  
  snufje cayennepeper  
150 ml crème fraîche   
100 gr cornichons (kleine augurkjes)  
    
    
    
    
    
    
    
300 gr piccalilly  
    
    
100 gr boerenjongens  
    
    


