
Tajine van lam met venkel en pistachenoten

4 personen
45 minuten

Ook in de lente kan het weer al eens tegenvallen.
Gelukkig kan je met lam alle kanten uit, zoals dit
heerlijk bordje comfort food: kruidig, maar toch zacht,
en je warmt er helemaal van op!

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:

■ 1 kg lamsbout, versneden

■ 1 courgette

■ 1 venkel

■ 2 grote wortels

■ 1 rode paprika

■ 1 grote ui

■ 1 blik kikkererwten

■ 200 gram pistachenoten, gepeld

■ 1 eetlepel korianderpoeder

■ 1 eetlepel komijn

■ 1 teentje look

■ een bosje verse koriander

■ 1 blokje groentebouillon

■ olijfolie

■ peper en zout

BEREIDING:

1. Spoel de kikkererwten onder stromend water in een vergiet en laat uitlekken.

2. Schil de wortels en de ui en snij de in grove stukken, zet apart.

3. Snij ook de courgette, venkel en paprika in grove stukken.

4. Snipper het teentje look fijn, hou opzij.

5. Kruid de stukjes lamsvlees met peper en zout.

6. Verhit de bodem van de tajine op een middelmatig tot heet vuur en geef de blokjes lamsvlees

een mooi korstje.. Geen tajine? Dit gaat ook perfect in een braadpan of (diepe) koekenpan.

7. Wanneer het lamsvlees langs alle kanten een mooi korstje heeft zet je het vuur lager. Voeg nu

alle groenten, behalve de courgette, toe.



8. Kruid met komijn, korianderpoeder en peper en zout. Roer alles goed door elkaar en laat

even sudderen.

9. Verkruimel het bouillonblokje over het geheel, voeg een half glas water toe en laat het geheel

afgedekt een 20 tal minuutjes zachtjes sudderen.

10. Voeg na 20 minuten de courgette en de kikkererwten toe en laat nog eens 15 minuten

zachtjes garen.

11. Voeg net voor het serveren de pistachenoten toe en roer het geheel voorzichtig door elkaar.

12. Werk af met verse koriander.

*Heel lekker met bijvoorbeeld parelcouscous of brood om te soppen!

Smakelijk!


