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Dit heb je nodig Dit heb je nodigZo maak je het klaar Zo maak je het klaar

Dit recept bevat per persoon: Dit recept bevat per persoon:

1 portie 1 portie1 portie 1 portie1 portie ½ portie 1 portie

Stap 4 - in between

400 g gesneden 
courgette, aubergine, 
paprika, ui en tomaat 

250 g mager  
rundergehakt

2 volkoren wraps 

1 teen geperste  
knoflook

1 el Jonnie Boer 
Al-Andaluskruiden

olie

Voor de saus
150 ml magere kwark

2 takjes verse  
peterselie, gesneden

1 teen knoflook, 
geperst

peper

5 druppels citroensap

Kruid het gehakt met een eetlepel  
Al-Andalus kruiden en maak hier  
8 langwerpige kebabs van. 

Verwarm de olie in de pan en bak de kebabs 
bruin. 

Haal de kebabs uit de pan en bak in dezelfde 
pan de groenten gaar en voeg een eetlepel 
Al-Andalus kruiden toe. 

Voeg op het laatst een half kopje water toe 
en roer goed door. Leg de kebabs terug in de 
pan om op te warmen. 

Mix met de staafmixer de kwark, peterselie, 
peper, knoflook en enkele druppels citroen-
sap tot een gladde saus.

Verwarm de wrap en schep de groenten op 
de wrap samen met 3 kebabs en garneer 
met een flinke schep saus.

250 g tomaten,  
gesneden

2 eieren

1 snee brood,  
geroosterd

½ tl venkelzaad

½ tl korianderzaad

½ tl komijnzaad

½ tl kurkuma

1 tl saffraanpoeder

1 teen knoflook, 
geperst

peper 

optioneel:  
chilipoeder en  
bieslook

scheutje water

Shaksuka

Verwarm in een koekenpan een scheutje olie 
en bak de tomaten in 3 minuten. 

Voeg knoflook, kurkuma en saffraan toe, 
samen met een scheutje water. 

Voeg daarna de overige kruiden toe en  
laat het geheel met het deksel op de pan  
10-15 minuten pruttelen totdat het een 
mooie ‘saus’ wordt. 

Desgewenst kun je dit mengsel met de 
staafmixer tot een gladde massa pureren. 

Maak twee kuiltjes in de saus en breek in 
ieder kuiltje een eitje. Plaats de deksel weer 
op de pan totdat je ei gaar is. 

Serveer met extra chilipoeder en/of wat 
bieslook en de geroosterde boterham. 

Kebab met groenten
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