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SHAKSHUKA MET EEN TWIST 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 1 PORTIE 

 1 oranje paprika 
 ½ gele paprika 
 ½ teentje knoflook 
 ½ blik tomatenblokjes 
 2 takjes tijm (of een snufje 

gedroogde) 
 1 klein laurierblaadje 
 ½ tl harissa (ik gebruikte 

deze) 
 3 cherrytomaatjes 
 1 lente-uitjes 
 2 eieren 
 peper en zout 
 olijfolie 
 een handje rucola 
 ¼ bol (buffel)mozzarella of 

een handje feta 

 

 

 

 

Bereidingstijd 
Voorbereiden: 10 minuten 
Bereiden: 12 minuten 

Maak de paprika’s schoon, verwijder zaadlijsten en pitjes. Schaaf met een 
mandoline of een kaasschaaf in dunne reepjes. Verhit een scheutje olie in 
een eenpersoons koekenpan (met anti-aanbaklaag). Voeg de paprika toe, 
rasp het teentje knoflook boven de groenten. Draai het vuur hoog en bak 
de paprika ca. 3-5 minuten of tot ze zacht beginnen te worden. 

Voeg de kruiden toe, de tomatenblokjes en de harissa. Roer alles goed om 
en sluit af met een deksel. Draai het vuur naar gemiddeld en laat ongeveer 
nog een minuutje of 3 sudderen. Proef en voeg eventueel nog een beetje 
peper en zout toe. 
Halveer de tomaatjes, snijd het lente-uitje in ringen en voeg toe. Schep 
nog eens om en maak dan met een jus-lepel 2 kuiltjes in de paprikasaus. 
Breek boven elk kuiltje een ei, strooi een beetje zout over de dooier. Dek 
af met een deksel en laat zachtjes sudderen tot het eiwit gestold is. Wil je 
een vaste eidooier dan duurt het iets langer.  

Is het ei goed, verdeel dan de mozzarella (of feta, net wat je lekker vindt) 
over de shakshuka. Dek nog even af en laat de kaas warm worden. Draai 
dan het vuur uit. 
Garneer vlak voor het serveren met de rucola. Druppel er nog een beetje 
verse citroensap over (dat is altijd lekker!). 
Eet uit het pannetje met stevig brood bij of een couscous salade. 

 

 


