Υπέροχες συνταγές
με βι ολ ογ ι κά CousCous
χωρίς γλουτένη

Τα βιολογικά CousCous ΗΛΙΟΣ
είναι έτοιμα σε λίγα μόλις λεπτά και μπορείτε
να τα απολαύσετε σε πολλές συνταγές!
Εύκολα και γρήγορα στην παρασκευή τους, είναι ιδανικά
για ζεστά ή κρύα πιάτα, για παραδοσιακές και έθνικ
συνταγές, σαλάτες, ακόμα και για γλυκιές παρασκευές.
Είναι πολύ υγιεινά, ιδιαίτερα εύπεπτα κι έχουν ευχάριστη
γεύση.

Έτοιμο
στη στιγμή!

Τα βιολογικά CousCous ΗΛΙΟΣ είναι ελεύθερα γλουτένης,
πλούσια σε φυτικές ίνες και χαμηλά σε λιπαρά. Είναι ιδανικά
για όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη ή έχουν δυσανεξία
στη γλουτένη και τα παράγωγά της, καθώς και για αθλητές,
ή ανθρώπους που επιθυμούν μια υγιεινή διατροφή.

CousCous από φαγόπυρο
με καπνιστό σολωμό
Υλικά:
• 120 γρ. Βιολογικό
CousCous ΗΛΙΟΣ
από φαγόπυρο
• 150 ml νερό
• 100 γρ. καπνιστός
σολωμός
• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια
• Αλάτι
• Χυμός ½ λεμονιού
• Λίγο ελαιόλαδο
• Λίγος μαϊντανός
(για το γαρνίρισμα)

4 ΜΕΡΙΔΕΣ
Προετοιμασία:
Βάζουμε το CousCous σε ένα μεγάλο μπωλ. Ζεσταίνουμε το νερό και πριν πάρει βράση, το ρίχνουμε
πάνω από το CousCous. Προσθέτουμε αλάτι και λίγο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε το
μπωλ με πλαστική μεμβράνη και αφήνουμε για 5’. Ψιλοκόβουμε το κρεμμυδάκι και το προσθέτουμε
στο CousCous μαζί με το χυμό λεμονιού. Ανακατεύουμε. Κόβουμε το σολωμό σε φέτες και
σερβίρουμε μαζί με το CousCous. Γαρνίρουμε με λίγο μαϊντανό.

CousCous από ρεβύθια
& κόκκινη φακή με μοσχάρι
Υλικά:
• 240 γρ. Βιολογικό
CousCous ΗΛΙΟΣ από
ρεβύθια & κόκκινη φακή
• 300 ml ζωμός βοδινού
• 500 γρ. μοσχάρι, κομμένο
σε λεπτές λωρίδες
• 2 μεσαίες κόκκινες
πιπεριές, κομμένες σε
λωρίδες
• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια,
ψιλοκομμένα
• 2 κ.σ. μουστάρδα με μέλι
• Αλάτι, πιπέρι
• Λίγο ελαιόλαδο

4 ΜΕΡΙΔΕΣ
Προετοιμασία:
Κόβουμε το μοσχάρι σε λεπτές λωρίδες και το αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα κατσαρολάκι, βράζουμε το
ζωμό βοδινού και τον βγάζουμε από τη φωτιά. Βάζουμε το CousCous σε ένα μεγάλο μπωλ και ρίχνουμε
τον ζεστό ζωμό βοδινού πάνω από το CousCous. Καλύπτουμε το μπωλ με πλαστική μεμβράνη και
αφήνουμε για 5’. Σε ένα μεγάλο τηγάνι, σωτάρουμε στο ελαιόλαδο το μοσχάρι για 1-2’. Βγάζουμε από τη
φωτιά. Στο ίδιο τηγάνι, σωτάρουμε τις πιπεριές και τα κρεμμυδάκια. Βάζουμε ξανά το μοσχάρι στο τηγάνι
και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και τη μουστάρδα. Μαγειρεύουμε 1-2’ ακόμα. Εάν θέλουμε προσθέτουμε
το μοσχάρι και τις πιπεριές στο CousCous ή σερβίρουμε χωριστά.

CousCous από καλαμπόκι, ρύζι & ρεβύθια
με ψητά αμύγδαλα, ρόδι και κανέλα
Υλικά:
• 240 γρ. Βιολογικό CousCous
ΗΛΙΟΣ από καλαμπόκι, ρύζι
και ρεβύθια
• 300 ml νερό
• 50 γρ. αμύγδαλα φιλέ
• 75 γρ. αποξηραμένα
βερίκοκα, ψιλοκομμένα
• 75 γρ. σπόροι ροδιού
• 2 κ.σ. ζάχαρη
• 2 κ.γλ. κανέλα

4 ΜΕΡΙΔΕΣ
Προετοιμασία:
Ζεσταίνουμε 300 ml νερό μαζί με τη ζάχαρη και πριν πάρει βράση, το βγάζουμε από τη φωτιά.
Βάζουμε το CousCous σε ένα μεγάλο μπωλ, ρίχνουμε το ζεστό νερό πάνω από το CousCous και
ανακατεύουμε. Καλύπτουμε το μπωλ με πλαστική μεμβράνη και αφήνουμε για 5’. Προθερμαίνουμε
τον φούρνο στους 180 °C. Ψήνουμε τα αμύγδαλα για περίπου 6’ μέχρι να πάρουν ένα ωραίο
χρυσαφί χρώμα. Προσθέτουμε τα αμύγδαλα, τα βερίκοκα και το ρόδι στο CousCous και
ανακατεύουμε. Βάζουμε σε μικρά φορμάκια, πασπαλίζουμε με κανέλα και σερβίρουμε.
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