
 
 

 

Tajine van kefta en ei met citroen-koriandercouscous 
2 personen 

  35 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 ui 
 2 teentjes knoflook 
 3 wortelen 
 300 g gemengd gehakt 
 1 el ras el hanout 
 1 blik tomatenblokjes 
 ½ kippenbouillonblokje 
 130 g couscous 
 ½ citroen 
 10 g koriander 
 2 eieren 
 2 el olijfolie 
 peper en zout 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snij de ui fijn.  
2. Pers de knoflook.  
3. Schil de wortelen en snij in plakjes. 
4. Doe het gehakt, de helft van de fijngesneden ui, de helft van de knoflook, peper, zout en de helft van de ras el 

hanout in een kom.  
5. Meng door elkaar en vorm er met vochtige handen gehaktballetjes van, ter grootte van een golfbal. 
6. Verhit de helft van de olijfolie in een stoofpot of tajine en bak de gehaktballetjes rondom aan.  
7. Schep de balletjes uit de pot en voeg de rest van de olijfolie toe.  
8. Voeg de rest van de ui, de rest van de knoflook en de wortelen toe en laat 5 minuten stoven, schep regelmatig 

om.  
9. Strooi er dan de rest van de ras el hanout over en kruid met peper en zout.  
10. Schep om en voeg de tomatenblokjes toe.  
11. Zet een deksel op de pot en laat 15 minuten sudderen op een zacht vuur. 
12. Kook 250 ml water en los er de kippenbouillon in op.  
13. Doe de couscous in een kom en schenk er de bouillon bij.  
14. Breng op smaak met peper en zout.  
15. Roer goed om, dek af en laat 10 minuten wellen.  
16. Schep dan de couscous om met een vork om mooi luchtig te maken. 
17. Was de citroen en rasp de schil.  
18. Verdeel de koriander in twee.  
19. Hak de helft fijn en pluk van de andere helft de blaadjes. 
20. Voeg de gehaktballetjes toe aan de stoofpot en breng op smaak met peper, zout en wat citroensap.  
21. Roer om en breek er dan voorzichtig de eieren bij.  
22. Zet het deksel op de pot en laat nog 5-7 minuten verder garen. 
23. Roer de fijngehakte koriander en rasp van citroen door de couscous. 
24. Werk de tajine af met de blaadjes koriander.  
25. Serveer met de couscous. 
 

 Kesta, köfte of kafta: allemaal varianten van balletjes of burgertjes van gekruid, gemalen vlees, meestal rund- of 
lamsvlees. Kefta is de Marokkaanse versie, köfte of kofta is de Turkse versie. 


