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Tajine 

4 ons Lamsschouder in grove stukken 

3 eetlepels olijfolie 

2 uien in ringen 

3 takjes verse tijm 

3 tenen knoflook, fijngesneden 

2 tomaten, in kwarten en ontdaan van zaden 

Laurierblaadje 

1 grote aardappel, gehalveerd, in parten gesneden 

1 grote winterpeen, gehalveerd en in de lengte in plakken 

gesneden 

1 courgette, op dezelfde wijze 

1 rode paprika, op dezelfde wijze 

1 ingelegde citroen, in partjes (of een verse citroen) 

3 gedroogde abrikozen, ik kleine blokjes gesneden 

1 eetlepel rozijnen, gewassen 

4 gedroogde pruimen, ontpit en in lengte in vieren gesneden 

Handje zwarte olijven 

1 cm verse gember of theelepel gemberpoeder 

Kaneelstokje 

1 kopje runderbouillon 

Theelepel rozemarijn 

Theelepel komijn 

Theelepel koriander 

Theelepel paprikapoeder 

Snufje cayennepeper 

Eetlepel verse peterselie en koriander 

Eventueel peper en zout 

 

 

Marineer het vlees een nacht van tevoren in een mengel van 

olijfolie, knoflook, en een snufje van alle hierboven beschreven 

kruiden (uitgezonderd het laurierblaadje, de verse kruiden en 

kaneelstokje). 

Bak het vlees aan in de olijfolie, voeg de uienringen toe en laat 

even vijf minuten bakken op middelhoog vuur. 

Voeg de aardappels en knoflook toe, laat even mee sudderen. 

Voeg het laurierblaadje, kaneelstokje en de gember toe.  
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Drapeer de wortelen, paprika en 

courgette als een hoed rondom over 

het vlees. Voeg de citroenpartjes 

ertussen. Voeg de zuidvruchten, 

olijven en kruiden (behalve de verse) 

toe.  

Blus het geheel af met de bouillon, 

dek de pan af met de deksel en zet 

het vuur zo laag mogelijk. 

(Elektrische kookplaat: 80°). 

Laat het gerecht minimaal 1 1/2, 

maar het liefst 2 uur stoven. Let op 

dat er voldoende vocht in de pan is, 

kijk regelmatig even onder de deksel. 

Probeer het gerecht af en toe te 

besprenkelen met het kookvocht. 

Als er is na 1 1/2 uur nog veel vocht 

over is, haal dan het deksel van de 

pan om het geheel in te laten 

dampen. 

Serveer het gerecht met couscous en 

strooi de verse kruiden er overheen.  

Eet smakelijk! 
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