
 
 

 

Tajine met gehakt, courgette en couscous 
2 personen 

  45 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 ui 
 1 teentje knoflook 
 1 courgette 
 4 dadels 
 10 g bladpeterselie 
 10 g munt 
 ½ groentebouillonblokje 
 130 g couscous 
 300 g gemengd gehakt 
 1½ tl ras el hanout 
 1 blik tomatenblokjes 
 1 el amandelschilfer 
 2 el olijfolie 
 peper en zout 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snij de ui in plakjes en pers de knoflook.  
2. Snij de courgette in dobbelsteentjes.  
3. Snij de dadels open en haal de pit eruit.  
4. Hak dan grof.  
5. Pluk de blaadjes van de takjes peterselie en munt en snij fijn. 
6. Kook 250 ml water en los er de bouillon in op.  
7. Doe de couscous in een kom en schenk er de bouillon bij.  
8. Breng op smaak met peper en zout.  
9. Roer goed om, dek af en laat 10 minuten wellen.  
10. Schep dan de couscous om met een vork om mooi luchtig te maken. 
11. Doe de helft van de olijfolie in een grote pan (of een tajine, als je er één hebt), en verwarm.  
12. Voeg het gehakt toe en breng op smaak met peper en zout.  
13. Laat mooi bruin bakken in 4-6 minuten.  
14. Schep dan het vlees uit de pan in een kom en bewaar onder aluminiumfolie. 
15. Voeg de rest van de olijfolie toe aan de pan en voeg de courgette, ui, knoflook en de ras el hanout toe.  
16. Breng op smaak met peper en zout.  
17. Schep regelmatig om.  
18. Als de courgette beetgaar is, voeg je opnieuw het gehakt en het blik tomatenblokjes en de dadels toe.  
19. Laat 10 minuten zachtjes pruttelen. 
20. Roer de couscous los met een vork en voeg de peterselie en de munt toe.  
21. Breng op smaak met peper en zout.  
22. Serveer de tajine met de amandelschilfers erover gestrooid, samen met de kruidige couscous. 
 

 


