
Gefrituurde aubergine met couscous 
 
Vorige week zat ik nog in het Zuiden van Frankrijk om inspiratie op te doen voor Djurre 
Kookt. Ook heb ik daar vakantie gevierd en genoten van de Franse cultuur. 
Fransen zijn gek op couscous. Wij Nederlanders eten het te weinig. Daar moet verandering 
in komen. 
Zoals deze maaltijdsalade met gefrituurde aubergine en rijkgevulde couscous. Geschikt voor 
vegetariërs, maar natuurlijk ook voor mensen die gek zijn op couscous en aubergine. 
Aubergine is een groente die een heerlijke smaak heeft. Maar de structuur wordt altijd een 
beetje zompig tijdens het bereiden. Daardoor is het aan veel mensen niet besteed. Totdat ik 
aubergine ging frituren, er was een nieuw gerecht geboren. 
 
4 personen 
Bereidingstijd: 30 minuten 
  
Ingrediënten 
- 2 aubergines 
- zout 
- 1 citroen 
- 1 klein bosje munt 
- 2 dl olijfolie extra vergine 
- 400 gram couscous 
- 4 el bloem 
- 1 el za'atar kruiden 
- olie om in te bakken (kokos of arachide) 
- 1 handje gebrande hazelnoten   
 
Bereiding: 
Snijd de aubergines in gelijke plakken van een halve centimeter. Bestrooi de plakken royaal 
met zout. Laat dit 15 minuten intrekken. Hierdoor wordt het vocht van de aubergine 
ontrokken en zijn ze knapperiger na het frituren. 
Rasp voor de dressing de schil van 1 citroen en pers de helft uit, hak de munt ragfijn en 
meng dit met het sap van de citroen. Schenk hier 2 dl olijfolie bij en breng het verder 
op smaak met zout en peper. Proef en schenk er eventueel nog een beetje extra olijfolie 
erbij. 
Kook de couscous af volgens de verpakking. Meng daarna de dressing door de couscous. 
Houd de couscous warm.  
Veeg de aubergines heel goed schoon, anders is de aubergine te zout. Doe de bloem,  met 
daar doorheen de za'atar kruiden, in een bord. Haal de aubergines door het bloemmengsel 
en frituur ze in een pan met olie tot ze een mooie bruine kleur krijgen. Laat ze goed uitlekken 
in een bak met keukenpapier. 
Dresseer de couscous en de aubergine op een mooi bord. Bestrooi de couscoussalade met 
aubergine met gekneusde gebrande hazelnoten. Serveren maar! 
 


