
Linzenstoof met gehaktballetjes  
Hoofdgerecht – 2 personen 

 

 60 + 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 el olijfolie  
▪ 1 rode ui, gesnipperd  
▪ kleine winterwortel, geschild, in kleine blokjes  
▪ 2 teentjes knoflook, gesnipperd  
▪ 1 el milde Indiase currypasta  
▪ 150 g gedroogde linzen, gespoeld  
▪ 200 g tomatenblokjes, blik  
▪ 150 ml runderbouillon of  
▪ 2 snee witbrood, zonder korst  
▪ 125 g half-om-half gehakt  
▪ mespuntje foeliepoeder  
▪ mespuntje korianderpoeder (ketoembar)  
▪ 1 ei, losgeklopt  
▪ ½ bosje verse koriander, fijngehakt 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de olie in een pan met zware bodem en fruit hierin de uien op lage stand circa 5 minuten. 
2. Voeg de wortelblokjes, de knoflook en de currypasta toe en roerbak enkele minuten mee. 
3. Voeg de linzen en tomatenblokjes toe en roer alles goed om.  
4. Leng aan met wat bouillon tot de linzen ruim onder staan.  
5. Breng aan de kook en laat met het deksel op de pan op de laagste stand een uur stoven. 
6. Week ondertussen het brood in een paar eetlepels water en knijp het uit. 
7. Vermeng het gehakt met het brood, zout en peper, de specerijen en het ei. 
8. Kneed de verse koriander erdoor en rol er kleine balletjes van ter grootte van een walnoot. 
9. Leg de balletjes de laatste 20 minuten in de pan tussen de linzen tot alles gaar is.  
10. Controleer tussentijds of er nog genoeg vocht in de pan zit en voeg anders nog wat bouillon toe. 
 

TIP: Lekker met een lepel Griekse yoghurt en gehakte koriander. 
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Na de maaltijd nog stoof over?  
Een restje eten dat je in de koelkast bewaart, kun je binnen 2 dagen nog opeten. Ligt een maaltijdkliekje langer 
dan 2 dagen in de koelkast? Gooi het dan weg. Na 2 dagen is de kans dat er schadelijke bacteriën groeien waar 
je ziek van kunt worden, groter.  
Als je kliekjes van een maaltijd in de vriezer bewaart, kun je het tot 3 maanden later opeten. 
 
Laat kliekjes eerst afkoelen voordat je ze in de koelkast of vriezer zet. Ze koelen sneller af als je het bakje of de 
pan in een laagje koud water zet. Laat de kliekjes niet langer dan 2 uur buiten de koelkast staan. Doe ze in een 
afsluitbaar bakje en zet de datum erop. 
 


