
1 SEIZOENSRECEPT VAN DEZE WEEK 

Groenten sjasliek met couscous 

Ingrediënten 4 personen 

300 gram parel couscous (75 gr p.p) 

3 rode paprika’s 

3 courgettes 

3 middelgrote uien 

600 ml groentebouillon 

2 eetlepels ras el hanout  

Olijfolie 

Peper en zout 

Griekse yoghurt 

Mayonaise 

3 teentjes knoflook 

Verse munt 

 

Knoflook saus: 

Griekse yoghurt en mayonaise 1 deel op 1 deel mengen. Drie teentjes 

knoflook uitpersen 

Fijn gesneden munt toevoegen, peper en zout naar smaak  en goed roeren. 

Klaar! 

 

Was  alle groenten. Snij de courgettes in vieren en dan in stukken van twee 

cm. Snij de paprika’s in grove stukken en de uien in vieren. Probeer alles 

even groot te snijden. Hou van alle groenten een klein beetje apart ook de 

afsnijdsels en snij dit heel fijn. 

 

Kook de couscous volgens de beschrijving op de verpakking gebruik de 

groentebouillon als vloeistof. Voeg op het laatst de fijn gesneden groenten 

toe en laat dit een minuut of 5 meekoken. 

 

Marineer de groenten in olijfolie met ras el hanout. Rijg de groenten aan 

een spies, om en om de courgette, ui en paprika. Grill de spiesen op de BBQ 

of in een grillpan. 

 

Maak het bord op met de couscous leg daarop de spiesen en een beetje 

knoflooksaus als dip voor de sjasliek. Lekker met een glaasje verse 

muntthee!  

 

Niet vegetarisch? Voeg dan op de spiesen kippendijen stukken toe. Deze wel 

eerst even kort voorgaren. 

Geniet ervan,  @Chef_Ferry_good 
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2 AGENDA 

Evenementen zijn 

voorlopig niet 

toegestaan.  



2 BELANGRIJKE MAILADRESSEN: 

• Afmelden/wijzigen tuindienst tuincomm.vth@gmail.com 

• Vragen aan bestuur info@vthouten.nl 

• Vragen over tuinverhuur verhuur.vth@gmail.com 

• Website www.vthouten.nl 

• En heb je een verzoekje voor de moestuinkoerier? Mail dat dan, in 

een NIEUWE mail naar mtkoerier@gmail.com 

3 NUTTELOZE KENNIS 

Artikel uit Trouw van 29 april  

 

Ingestuurd door Berna van Dommelen (tuin 46) 

<<<<<Lees het hiernaast 

 

En op de volgende bladzijde een artikel waarin diverse boeken worden 

besproken. Het boek “moord op de moestuin” is een aanrader. 

Wederom met dank aan Berna. 

4 TUINDIENSTEN EN KOFFIE! 

Zie bijgaand rooster! Tuindienst start om 09:00 uur!  

Uiteraard wordt het koffieschenken om 10 uur Corona proof gedaan; 

• Niemand, behalve de koffiezetter in de kantine. Er wordt een tafeltje 

voor de ingang gezet.  

• Degene die koffiezet schenkt in. 

• We gebruiken weer even wegwerpbekertjes.  

• We houden afstand (de picknick tafels worden uit elkaar geschoven). 

 

  

Tuinnr m/v voorltrs naam
Datum 

tuindienst

B-023 V C.P. van de Riet-Messing 22-08-20

B-047B V J.G. Levoye 22-08-20

B-072 M W.P.M. ten Berg 22-08-20

B-101 M C.A.M. Hijnen 22-08-20

B-131B m A. Zhu 22-08-20

B-156 M A.M.J. Dorrestein 22-08-20

B-037A V M. van Winkelhoff 29-08-20

B-024B M J.B.W.P. Pouw 29-08-20

B-048 V H. van Delft 29-08-20

B-102 V J. Scheepmaker 29-08-20

B-132 M D. Smeding 29-08-20

B-158 M T.G. Grimmelikhuijsen 29-08-20
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