
PAPRIKA & BONEN TAJINE 
600 gram uien 
250 gram sperziebonen  
500 gram gare bonen    
(kikkererwten, tuinbonen, witte 
bonnen alles kan) 
2 aubergines  
500 gram puntpaprika  
2 grote tomaten 
½ bos koriander 
1 rode peper 
Olijfolie om in te bakken 
Zout 

De balletjes 
250 gram sperziebonen  
120 gram (1 grote stengel) 
bleekselderij  
½ bos koriander  
50 gram havermout 

80 gram(spelt) bloem 
50 gram maizena 
1 eetlepel komijnpoeder 
Zout 
Olijfolie om in te bakken 

400 gram uien in halve ringen snijden. De tomaten in kleine stukjes, de punt paprika’s in 
de lengte in grove stukken snijden. De aubergines in blokjes van ca 1,5 cm snijden. De 
400 gram uien bakken in een laagje olijfolie in de tajine. De helft van de aubergine-
blokjes toevoegen, de punt-paprika’s en de tomaat, een 1/2 theelepel zout, dan de 
deksel op de tajine doen. De andere helft van de aubergine-blokjes bakken in een laag 
olijfolie.  250 gram sperziebonen beetgaar stomen of koken en apart zetten. In de 
keukenmachine de stengel bleekselderij met de mes fijn hakken, 250 gram 
sperziebonen(rauwe dus) mee hakken dan de komijn, een 1/2 theelepel zout, de 
maizena, de bloem, de havermout  en de halve bos koriander toevoegen. Met de 
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pulseerknop tot een net samenhangende massa draaien, is deze te nat gewoon een 
beetje bloem en/of maizena extra toevoegen. Hiervan knikker-grote balletjes 
draaien(met vochtige of olieachtige handen gaat dit het beste) de balletjes in een laag 
olie, bakken of frituren. Altijd eerst een balletje maken en testen of het zout gehalte 
goed is. De gare bonen bij de tajine voegen, deze op laten warmen, de balletjes er bij 
doen, het geheel bestrooien met de rest van de koriander en meteen opdienen. Eten 
met bijvoorbeeld rijst, couscous, aardappelen pasta etc..
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