
Bereidingstijd
40 minuten

Niveau
Middelmatig2 personen

Voor de MOWI PURE Baron
sojasaus
bruine suiker
knoflookpoeder
gemberpoeder
honing
ei
bloem
panko
zwarte sesamzaadjes

50 ml 
1 el 
1 mespunt 
1 mespunt 
1 el 
1

3 el
2 tl

Ingrediënten

MOWI PURE Baron,
teriyaki risotto van 
parelcouscous en shiitake

Recept door Myriam Minne

Instagram: @hap_en_tap
Facebook: @kookblog
www.hap-en-tap.be

Risotto van parelcouscous
parelcouscous
kippenbouillon
sojasaus
bruine suiker
sesamolie
sjalot, fijngesnipperd
knoflook, fijngesneden
rode peper, fijngesneden
kleine prei, fijngesneden
pompoen, in fijne brunoise
Parmezaanse kaas
koriander

100 g
500 ml
25 ml
25 g
1 tl
1
1 teentje
1/2
1
100 g
20 g
1/2 bakje

MOWI PURE Baron
1 filet

Afwerking
shiitake
Griekse yoghurt
limoen
kruidenolie (optioneel)

50 g
150 ml
1 



MOWI PURE Baron
Meng de sojasaus met de suiker, honing, knoflookpoeder en gemberpoeder. Marineer 
hier de MOWI PURE Baron minimaal 1 uur in.
Verwarm de oven voor op 180°C. 
Meng de panko met de sesamzaadjes. Klop het ei en zet drie kommen naast elkaar met 
op volgorde bloem, ei en panko. Om de zalm aan 1 kant te paneren leg je de zalm 
achtereenvolgens op die ene kant in de bloem, dan in het ei en dan in de panko. Als de 
korst wat te dun is, herhaal nogmaals.
Gaar de zalm in ca. 15 minuten in de oven met de korst naar boven.

Risotto van parelcouscous
Meng de sojasaus, suiker en sesamolie door de kippenbouillon en verwarm deze. Fruit 
het sjalotje, de knoflook en eventueel rode peper. Voeg de parelcouscous toe en bak 
even mee. Schep daarna de bouillon erbij en herhaal dit steeds wanneer het vocht is 
opgenomen; dit duurt ca. 12 minuten op middelhoog vuur. Zorg dat je de structuur van 
de parelcouscous nog kunt voelen, beetgaar dus. Voeg de prei en pompoen de laatste 5 
minuten toe.
Snijd de koriander grof.
Haal de pan van het vuur en voeg de Parmezaanse kaas en de koriander toe; laat dan 2 
minuten rusten onder het deksel.

Afwerking
Bak de shiitake ca. 5 min in olijfolie. Meng de Griekse yoghurt met rasp van 1 limoen en 
een scheutje olijfolie. Doe dit over in een knijpflesje zodat je mooie toefjes kan spuiten.

Dresseren
Zet een kookring op het bord en schep hierin de parelcouscous; druk goed aan zodat de 
vorm blijft. Leg hier de MOWI PURE Baron op.
Spuit enkele toefjes Griekse yoghurt op de zalm, leg hier de shiitakes op en dek af met 
wat blaadjes koriander.
Schenk een klein beetje bouillon om de risotto heen, eventueel met wat kruidenolie.
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