
IN DE BOX: BENODIGDHEDEN:

• Oven 
• Koekenpan 
• Bakplaat 
• Aluminiumfolie 
• 3 diepe borden/schalen 
• Vergiet 
• Soeppan (voor stoof)
• Soeppan (voor rijst) 

* sporen van ...

ALLERGENEN LEGENDA

VEGETARISCH

KEUKEN: EGYPTISCH

BEREIDINGSTIJD: 25 MINUTENDE SMAAK 
VAN EGYPTE

KANI & MANI

(A) Linzensoep

(B) Baharat crème 

(C) Mini pita’s 

(D) Hawawshi vegan 

(E) Moussaka 

(F) Bamia

(G) Rijst 

(H) Gebakken aubergine 

(I) Amandelen 

(J) Krokant platbrood 

(K) Yoghurtsaus 

(L) Kar assaly 

(M) Karkade (siroop) 

Ei

Gluten Noten Selderij

Sesam

Soja

PindaMosterd

Zuivel

Sulfiet



1. Verwarm de linzensoep al roerend in een  
klein pannetje. 

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
2. Leg alle componenten uit op het aanrecht. 
3. Zet een middelgrote soeppan op het vuur en vul deze tot ongeveer de 

helft met water. 
4. Zet de playlist aan voor tijdens het koken.
5. By the way, alle gerechten mogen tegelijk op tafel, sharing is caring!

1. Doe de hawawshi 12 tot 15 minuten in de 
oven op 180 graden. (Als je een tostiijzer 
hebt, mogen de hawawshi hier ook in 
totdat ze krokant zijn).  

2. Bak de laatste 1 tot 2 minuten de mini-
pita’s mee in de oven. 

3. Serveer naast de hawawshi de  
baharat crème. 

MUZIEK TIJDENS HET VOORBEREIDEN.

INSTRUCTIES

PITA’S

LINZENSOEP

LET’S START

(A)

(B, C, D)

SPECIAAL VOOR WANNEER DE TAFELGASTEN 
ARRIVEREN HIER NOG EEN AFSPEELLIJST: 

SERVE LIKE A CHEF & ENJOY 

1. Pak een diep bord en leg hier de gebakken 
aubergine met vinaigrette in. Voeg 
daaraan toe de amandelen & krokant 
platbrood toe, mix deze salade voorzichtig. 

2. Tot slot dresseer je de salade met  
de yoghurtsaus. 

3. Tip, voeg eventueel naar smaak nog wat 
verse peterselie toe als je dat thuis hebt. 

1. Zodra je klaar bent met de 
bovengenoemde gerechten, zet je het 
pompoendessert in de oven voor 18 tot 
20 minuten op 180 graden. 

2. Tip, een heerlijke espresso of zwarte koffie 
gaat hier goed naast.

1. De fles is gevuld met Karkade, ofwel 
‘hibiscus-limoen limonade’. Deze kan 
je naast het eten drinken. Verdun de 
limonade naar smaak met water. 

FATTA 

KAR ASSALY

KARKADE

(H, I, J, K)

(L)

(M)

1. MAAK EEN FOTO VAN JOUW   
GEDEKTE TAFEL

2. TAG & VOLG ONS OP DE  
SOCIALS @EAT.SOUS

3. WIE WEET WORDT JIJ DE SOUS-ERVARING 
VAN DE MAAND! 
 
LIEFS VAN TEAM SOUS!

www.eatsous.com

BAMIA

RIJST

MOUSSAKA 

1. Doe de moussaka in de oven. Bak deze af 
gedurende 18 tot 20 minuten op 180 graden. 

2. Zodra deze klaar is mag je de oven 
aanlaten op dezelfde temperatuur voor 
het dessert. 

1. De Bamia “Groenten Stew met okra”, mag 
met zak en al in het waterbad (de pan 
met heet water op het vuur).  Verwarm de 
groentestoof voor 5 minuten. Let op, laat 
het water niet te hard koken! 

1. Breng de rijst aan de kook in een pan met 
genoeg water (4 L) en een snuf zout.

2. Zodra het water kookt, draai je het vuur 
laag en laat je de rijst 10-11 minuten koken.

3. Giet het water af en laat de rijst  
even uitdampen. 

(E)

(F)

(G)


