Tajine van konijn met pruimen
4 personen
40 minuten
De Belgische klassieker ‘konijn met pruimen’ in
een Marokkaans jasje! Heb je geen tajine dan kan
je dit gerecht ook maken in een ruime stoofpot.

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
■

4 konijnenbouten

■

2 rode uien

■

1 courgette

■

4 wortels

■

4 grote aardappelen

■

2 teentjes look

■

200 gram gedroogde pruimen

■

200 gram tomatenblokjes uit blik

■

2 blokjes kippenbouillon

■

1 bosje verse koriander

■

komijn

■

peper en zout

■

olijfolie

BEREIDING:
1. Los de 2 bouillonblokjes op in 150 ml kokend water en zet het vuur uit.
2. Verhit wat olijfolie in de onderkant van de tajine.
3. Kruid de bouten met peper, zout en een beetje komijn en bak ze aan.
Ze moeten nog niet helemaal garen, we willen gewoon een mooi korstje!
4. Schil de wortelen en snij ze samen met de courgette in grove stukken, zet opzij.
5. Pel en snij de ui in grove ringen, zet opzij
6.

Hak de 2 teentjes look fijn en hou apart.

7. Schil de aardappelen, snij ze in grove stukken en zet ze opzij.
8. Haal de bouten uit de tajine en doe de wortels, de look en de aardappelen erin
9. Voeg de bouillon en de tomatenblokjes toe en kruid met peper en komijn.
10. Leg de bouten bovenop het geheel.
11. Laat de tajine nu een half uurtje rustig sudderen, na 15 minuten voeg je ook de
stukken courgette, de ui en de pruimen erbij.
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12. Na een half uurtje zou alles gaar moeten zijn, test dit even door in de aardappelen te
prikken.
13. Zet de tajine in het midden van de tafel, haal het deksel eraf en werk af met verse
korianderblaadjes!
* Geen koriander fan? Vervang de koriander dan door platte peterselie!

Smakelijk!
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