
 
 

 

Tajine van aubergine en kikkererwten 
2 personen 

  30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 ui 
 2 teentjes knoflook 
 1 aubergine 
 2 tomaten 
 1 blik kikkererwten 
 1 el komijn 
 1 el ras el hanout 
 1 groentebouillonblokje 
 130 g couscous 
 10 g koriander 
 ½ citroen 
 2 el Griekse yoghurt 
 2 el olijfolie 
 peper en zout 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snij de ui fijn en pers de knoflook.  
2. Snij de aubergine in fijne plakjes.  
3. Snij de tomaten in blokjes. Laat de kikkererwten uitlekken. 
4. Zet een grote antiaanbakpan of een tajine op het vuur en verwarm de helft van de olijfolie.  
5. Stoof de ui en knoflook aan voor 2 minuten.  
6. Voeg de plakjes aubergine toe en bak goudgeel aan beide kanten.  
7. Je zal eventueel een extra eetlepel olijfolie moeten toevoegen om de aubergineschijfjes te bakken. 
8. Voeg de komijn en ras el hanout toe en schep om.  
9. Voeg dan de tomatenblokjes, de kikkererwten en een scheutje water toe.  
10. Verkruimel er de helft van de bouillonblokje er over.  
11. breng op smaak met peper en zout en roer om.  
12. Zet een deksel op de pan en laat 10 minuten zachtjes garen. 
13. Kook 250 ml water en los er de rest van de bouillon in op.  
14. Doe de couscous in een kom en schenk er de bouillon bij.  
15. breng op smaak met peper en zout.  
16. Roer goed om, dek af en laat 10 minuten wellen.  
17. Schep dan de couscous om met een vork om mooi luchtig te maken. 
18. Pluk de blaadjes koriander en hak fijn.  
19. Pers het sap van de citroen.  
20. Doe de couscous in kommetjes en schep daarover de aubergine en kikkererwten tajine.  
21. Werk af met een lepel Griekse yoghurt, de fijngehakte koriander en druppel er wat citroensap over. 
 

 


