
Groepsmenu 1000 en 1 nacht 24 personen 

 !  !  ! ! �  
Ingrediënten / Boodschappen 

1. 3 kilo shoarma vlees of kip, vegetariërs vegetarische shoarma of falafel 

2. 24 shoarma broodjes of 6 Turks brood 

3. 6 + 1 bosje peterselie 

4. 4 teentje knoflook 

5. 1 komkommer 

6. 3 vleestomaten 

7. 1 ijsbergsla 

8. 2,5 kilo sperziebonen of snijbonen 

9. 6 + 2 uien 

10. 5 limoenen 

11. 6 mango of ander fruit 

12. Olijfolie 

13. 2 flesjes knoflooksaus Yildrin of maak het zelf met 12 tenen knoflook met 1½ l yoghurt 

14. 5 zakjes Verstegen Couscoussalade 

15. 75 saffraandraadjes 

16. 1 kilo couscous 

17. citroensap 

18. 1 kilo rode linzen 

19. 4 el komijnzaad (niet gemalen) Toko 

20. 5 liter groentebouillon 

21. sumak (Turkse winkel) 

22. 3 blikken tomatenblokjes 

23. 500 ml yoghurt (vol, Turks of Grieks) 

24. 1000 ml slagroom 

25. 125 gr suiker 

26. 125 gr pistachenootjes 

27. peper en zout 

28. 1 groot Turks brood 

Boodschappen AH november 2014 €108,85 = € 3,62 per persoon 

Boodschappen AH maart 2015 € 96,23 = € 4,00 per persoon  



Libanese Linzensoep 

De rode linzen een uurtje laten weken. Dan in een zware pan wat olijfolie verwarmen. Daarin 3  

eetlepel komijnzaad (verkrijgbaar in de toko, maar neem dus de zaadjes en niet de gemalen 

variant die djinten heet) even bakken. Daar dan weer 6 fijngehakte ui bij doen en fruiten. Dan 

de afgegoten linzen erbij. 5 liter bouillon (kip, groente of rund) er bij gieten en aan de kook 

brengen. Nog een half uurtje zachtjes laten pruttelen. Daarna pureren met een staafmixer. En 

tenslotte op smaak brengen met peper en zout. Opdienen met bijvoorbeeld wat stevige 

yoghurt, wat grofgemalen of gevijzelde komijnzaadjes, wat knapperig gebakken uien en 

fijngehakte koriander. Een paar druppeltjes citroensap of sumak (verkrijgbaar in de Turkse 

winkel) zijn ook lekker als je van een zuurtje houdt. Geef er zacht Libanees of Turks brood bij. 

Broodjes shoarma 

Volgens gebruiksaanwijzing bereiden. De pitabroodjes volgens de gebruiksaanwijzing. Dien op 

met knoflooksaus Yidrin of maak een knoflooksaus van 1,5 liter Turkse yoghurt en 15 teentjes 

knoflook. 

Couscoussalade 

Volgens de gebruiksaanwijzing van verstegen met komkommer, tomaat en peterselie in stukjes 

gesneden. Laat de couscous 10 minuten wellen en roer los met olijfolie, anders gaat ie te veel 

plakken. voeg de stukjes komkommer, tomaat en peterselie toe. 

Sperziebonen of snijbonen (Lubia bil Bandoura) 

Fruit 2 uien en 4 knoflooktenen licht in de olijfolie; voeg 3 blikken tomatenblokjes toe en  

laat 10 minuten sudderen tot het zacht is. Voeg de schuin in stukken gesneden  

snijbonen of stukjes sperziebonen toe, breng op smaak met peper en zout, en laat, afgedekt, 

30 minuten zachtjes koken tot de bonen gaar zijn. De saus moet indikken, maar controleer 

tijdens het koken of het niet te droog wordt. Voeg dan wat water toe. 

Saffraanyoghurt 

Week de saffraan 5 minuten in 3 eetlepel water. Zeef het water en roer het door de slagroom. 

Klop de slagroom met de suiker stijf en spatel het door de yoghurt. Rasp de limoenen en roer 

de rasp door de yoghurt. Verdeel de yoghurt over glazen of bakjes en laat opstijven in de 

koelkast. Schil en snijd de mango in plakjes of stukjes. Hak de pistachenootjes. Garneer de 

glazen met mango en pistachenootjes. 


