
Catering en kookworkshops
U w  c a t e r i n g b e d r i j f  i n  D e n  H a a g ,  R i j s w i j k ,  L e i d e n  e n  o m g e v i n g

Bereiding
Snipper de ui fijn en maal de amandelen in de keuken-
machine. Verhit de olie in een braadpan en roer de ui 
en de gehakte amandelen erdoor. Voeg, zodra ze gaan 
kleuren, de ras el hanout toe. Roer het gehakt erdoor en 
roerbak tot het bruin en gaar is. Breng op smaak met 
zout en peper en laat het afkoelen. 

Leg de vellen filodeeg op een plat werkvlak, snijd ze in 
15-17 cm brede repen en dek ze af met een vochtige 
doek. Neem een reep en schep een beetje vulling. Begin 
bij de dichtstbijzijnde korte kant. Vouw de hoeken van 
het deeg over de vulling heen zodat deze is ingesloten. 
Bestrijk ze met een beetje water en rol de reep deeg 
op tot een stevige sigaar. Bestrijk het einde van de deeg 
reep met wat water en rol verder. Vul alle repen deeg op 
deze manier. Bewaar de deegrolletjes totdat ze gefritu-
urd worden afgedekt met een vochtige doek zodat ze 
niet uitdrogen. 

Frituren
Verhit een flinke laag olie in een pan en frituur de 
gevulde sigaren op halfhoog vuur goudbruin. Laat ze op 
keukenpapier uitlekken en dien ze warm op.

Ingredienten
• Ingrediënten

• 1-2 el olijfolie

• 1ui fijn

• 2 el blanke amandelen

• 1tl ras el hanout

• 225g rundergehakt

• 8 vellen filodeeg

• zonnebloemolie om te frituren

• zout en peper

Eetsmakelijk!
    groet Karima

www.meneerdekok.nl

info@meneerdekok.nl

Tel. 070 - 778 06 17

Volg ons via social media en deel de  
kookkunsten via #meneerdekok #recepten 

BRIOUATS GEVULD MET GEHAKT

Dit gerecht van Meneerdekok is makkelijk te bereiden en is voor 4 tot 6 personen. 
Verras uw gasten met dit heerlijke en smaakvolle gerecht.


