
SMOKED EGG SHAKSKUKA 
 
Wat heb je nodig?  
voor 2 personen 
 
 

- 150gr gehakt 
- 1 kleine ui 
- ½ el milde olie 
- 2 paprika’s 
- 200gr tomatenblokjes 

-1/2 tl paprikapoeder 
- 2 gerookte eitjes 
- 2 pitabroodjes 
- basilicum of ander lekker kruid 
- wok of hapjespan 

 
Laten we beginnen 

 
Pak iets lekkers te drinken en lees het recept even rustig door.  
Meng het gehakt met een beetje peper en zout. Draai er met je handen gehaktballetjes van. Hoe 
groot mag je zelf weten, wat je lekker vindt. Halveer de ui en snij in kleine ringen. 
 

Verhit de olie in de pan en voeg de ui en gehaktballetjes toe. Bak ze ongeveer 5 minuten op 
middelhoog vuur. Halveer daarna de paprika’s, verwijder de steelaanzet en haal de zaadlijsten weg. 
Snijd het vruchtvlees in reepjes en voeg toe in de pan. Bak ongeveer 5 minuten mee 

Voeg dan de tomatenblokjes toe en de paprikapoeder. Breng even aan de kook en zet dan het vuur 
laag. Maak met een bolle lepel kuiltjes in de saus en breek de smoked eggs boven de kuiltjes. Laat ze 
in ongeveer 10minuten stollen. Bestrooi met wat basilicum. 

Verwarm de pitabroodjes en serveer alles lekker warm! 
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