
Marokkaanse lamsstoof  
Hoofdgerecht – 2 personen 

 

 40 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ ½ tl kurkuma  
▪ ½ tl korianderpoeder (ketoembar)  
▪ mespunt komijnpoeder (djinten)  
▪ mespuntje nootmuskaat, versgeraspt  
▪ mespuntje kaneelpoeder  
▪ mespuntje kruidnagelpoeder  
▪ 3 el olijfolie  
▪ 300 g magere lamslappen van de bout, in blokjes van ca. 2 cm  
▪ ½ winterwortel, in blokjes, dun geschild  
▪ 1 stengel bleekselderij, dun geschild, in boogjes  
▪ 1 ui, gesnipperd  
▪ 1 teentje knoflook, geperst 
▪ 125 g rijst (geen snelkookrijst) 
▪ 300 ml kippen- of groentebouillon van tablet  
▪ 125 g diepvriesdoperwten 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Doe de kruiden in een kom en roer er 1 eetlepel olijfolie door.  
2. Schep er de blokjes lamsvlees door en wrijf het kruidenmengsel met de hand in het vlees. 
3. Verhit de resterende olie in een grote pan en bak de blokjes vlees omscheppend rondom aan.  
4. Schep het vlees uit de pan. 
5. Laat de wortel, de bleekselderij en de ui in het braadvet bakken tot de ui begint te kleuren.  
6. Pers er de knoflook bij.  
7. Schep er de rijst door en laat kort meebakken. 
8. Voeg het vlees en de bouillon toe, bestrooi met wat zout en peper.  
9. Breng aan de kook, draai het vuur laag en laat met het deksel op de pan koken tot de rijst gaar is. 
10. Controleer tussentijds of er een extra scheut kokend water moet worden toegevoegd. 
11. Voeg 5 minuten voor het einde van de kooktijd de doperwtjes toe.  
12. Proef of er nog zout en/of peper bij moet. 
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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. 
 


