
INREDIËNTEN
Olijfolie
1 wie uit
1 tom t
1 gewone rdppel en 1 zoete rdppel
1 grote woel
1 cou1 courgee
Een hlve bloemool
1 rode ppri

2 tl zout
1 tl zw e peper
1 tl ppripoeder
1 tl gemberpoeder
1 tl omijn
1tl urum

PPeterselie of orinder en pitloze groene olijven. 

INSTRUCTIES
- Ws lle groente. Schil vervolgens de rdppelen en snijd deze in reepjes vn 3  4 centimeter, net ls de 
woel, de bloemoolroosjes, de courgee, de ppri en de tom t. 

- Zet de tjine zonder desel op een lg vuuje en voeg een fline scheut olijfolie toe. Snipper de wie ui en gooi 
deze in de tjine. Breng op sm  met wt zout. Voeg vervolgens meteen de tom t toe en lt dit smen 2 mi-
nuten b en. Vergeet niet goed te roeren, zodt het niet n de bodem vstplt. 

- Drn voeg je om en om de ndere groente toe. Leg lle gesneden groente met de punt nr het midden, zodt 
er cirels vn reepjes groente ontstn. Als je een fline toren vn groente hebt, is het tijd om de peterselie toe 
te voegen. Verwijder de bldjes vn de tjes en snijd de bldjes lein. Strooi de hel vn peterselie of orin-
der over de groente. 

- Dn p je een lein ommetje w r je lle ruiden in gooit. Voeg dr wt wter bij en m  er een gld meng-
sel vn. Als dt is gelut, giet je het over lle groente.

- Bede de tjine met de desel en lt het geheel ongeveer een uur gren op lg vuur. ij n 45 minuten even 
of de groente l gr is door er in te prien met een vor. Als de groente gr is, strooi je voor de leur het lt-
ste restje peterselie of orinder er overheen. Drn doe je hetzelfde met de fijngehte pitloze olijven. 

Dit gerecht is extr leer met verse tshni (Mro ns pnbrood). 

Besh! 
 
 

VEETARISCHE TAJINE VAN SAHIL’S MOEDER

MEER VEETARISCHE RECEPTEN? 
A NAAR BNNVARA.NL/MAEHOLLANDREATAAIN

Lorem Ipsum


