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BONENSTOOF VAN LIMABONEN MET 
DROGE WORST EN BIER 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 1 PERSOON 

 ca. 100 g fuet (dunne 
droogworst) met 
knoflook  

 ca. 200 g groenten (bijv. 
1 winterwortel en ¼ 
spitskool) 

 1 tl za’atar 
 ½ tl oregano 
 2 zongedroogde tomaten 
 1 blik tomatenblokjes 
 ½ bouillonblok 
 1 blik limabonen 
 200 ml blond bier (bijv. 

Cornet, oaked blond) 
 5 trostomaatjes 
 Citroensap 
 Peper en zout 
 Olie om in te bakken 

 

 

 

 

 
BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 30-35 minuten 

 

Voorbereiden 
Snijd de worst in plakjes. Schil de winterwortel, halveer en snijd in 
dunne plakjes. Schaaf (of snijd) de spitskool.  
Snijd de zongedroogde tomaten in reepjes. 
 
Spoel de limabonen in een zeef onder stromend water en laat goed 
uitlekken. 

Bereiden  
Verhit een klein scheutje olie in een pan met anti-aanbaklaag en 
bak de fuet eerst 5 minuten en dan met de groenten, het 
venkelzaad en de oregano nog een 5 minuten.  

Voeg bouillon, bier, zongedroogde tomaten, tomaten uit blik toe en 
laat ongeveer 15 minuten stoven tot de wortel beetgaar is.  

Dan kunnen de bonen erbij. Laat alles afgedekt nog eens 5-10 
minuten stoven zodat alle smaken goed kunnen intrekken. Voeg 
aan het einde van de kooktijd de in vieren gesneden trostomaatjes 
toe. 
Proef op smaak en voeg eventueel nog wat peper en zout toe. 
Smaakt de saus een beetje bitter? Theelepeltje suiker erbij.  

Knijp er wat vers citroensap over uit. 

Serveertip 
Lekker met (platbrood) en een salade. Kies voor een groene salade 
of bijvoorbeeld voor ingemaakte zoetzure rode kool.  

Voor een vegetarische versie 
Vervang de fuet door ½ ui en 1 teentje knoflook. Maak als de bonen 
zijn toegevoegd met een soeplepel een kuiltje in de saus en breek 
er 1 ei boven. Laat het ei in 5-10 minuten garen.  

 


