
wereldkoks

1 middelgrote uit, in halve ringen
1 rode paprika, in kleine stukjes
halve pompoen (ronde, oranje) in kleine stukjes (schil mag
eraan blĳven)
handvol doperwten
2 tenen knoflook, fĳngesneden
3 stuks trostomaat in achten, zaad verwĳderd
0,5 tl hele komĳnzaadzaadjes
5 eieren
klein blikje tomatenpuree (70 gram)
handvol peterselie
platbrood

Wereldkoks // brengt wereldse smaken naar het eiland
Arnoud is van alle markten thuis. Hĳ kookt Aziatisch
(Vietnamese Banh Mi en Thaise viskoekjes), Surinaams (roti
en broodjes) en Mediterraans (falafel, kofte en tabouleh),
maar altĳd zelfgemaakt met verse ingrediënten en smakelĳk
bĳ een verfrissend biertje.
 
Sinds zĳn terugkomst van het Griekse eiland Lesbos (waar hĳ
voor vluchtelingen kookte), is hĳ geïnspireerd door de
Syrische keuken. Daarom vandaag op het menu: Syrische
shakshuka.
 
Wat hebben we daarvoor nodig?

 
Het water loopt ons al in de mond. Wat is voor jou de smaak
van Oerol?
"Oerol is voor mĳ een combinatie van buiten zĳn, mooi
landschap en zilte zeelucht. Zodra ik van de boot afrĳd en de
zeelucht ruik, voelt het als thuiskomen. Op Oerol heerst een
fĳne vrĳe sfeer waar creativiteit en energie in de lucht zit,
niet alleen buiten het werk om, maar ook tĳdens het koken is
het een fĳn weerzien van oude kameraden."
 
Hoe kunnen mensen het ware eilandgevoel naar huis halen?
"Ik zou zeggen: eet het buiten op. Ga aan tafel met vrienden,
buren of een toevallige voorbĳganger. Zet een een lekker
muziekje aan en geniet van de zomer."
 
 
 

zonnige smaken in de wereldse keuken

be
to

nn
in

g



shak
shuka

Hoe maak je dat?
Was alle groenten goed. Bak eerst de paprika, ui en pompoen
op hoog vuur, zodat ze roosteren en zacht worden. Bak de
komĳnzaad en knoflook even kort mee. Voeg nu de
tomatenpuree, doperwten, peterselie en de stukken tomaat
toe. Draai het vuur laag, laat 10 minuutjes koken en indikken.
Leg geen deksel op de pan zodat het vocht kan verdampen. 
 
Check of de pompoen gaar is. Maak de groenten hoog op
smaak met zout en eventueel wat chilivlokken.
 
Breek de eieren en kluts ze even los. Giet ze over de groenten
en schep het losjes om. Laat het op een laag vuur tot het ei
gestold is. Zet de deksel schuin op de pan zodat het vocht kan
verdampen.
 
Snĳd er punten van en serveer met platbrood.
 
Geniet ervan!

Oerol x Slow Food Youth Network Nederland
www.sfyn.nl

www.wereldkokscatering.nl


