
Preheat oven to 400°F; set one oven rack in the 

middle position and another about 5 inches 

underneath the broiler.

Heat the olive oil in a wide oven-proof skillet 

(see note) over medium-low heat. 

Add the shallots and garlic and cook, stirring 

occasionally, until softened, 5 to 7 minutes. 

Do not brown. Add the tomatoes with their juices, salt, pepper, cumin, red pepper flakes, 

and honey. Bring to a boil, then reduce the heat to medium-low and cook, uncovered, 

stirring occasionally, until the sauce is thickened, 15 to 20 minutes.

Off the heat, arrange the shrimp over the tomato sauce in an even layer. 

Crumble the feta over the shrimp, and then sprinkle 

with the oregano. Bake for 12 to 15 minutes, until the shrimp are pink and just cooked 

(the cooking time will depend on the size of the shrimp). Turn on the broiler. 

Using an oven mitt, carefully transfer the pan to the higher oven rack and broil for 1 to 2 

minutes, or until the feta is golden brown in spots. Using an oven mitt, remove the pan 

from the oven (and immediately place the oven mitt or a dishtowel over the handle of the 

pan because it's very easy to forget that it is burning hot). Let the shrimp 

rest for 5 minutes, then sprinkle with mint and serve.

Note: If you do not have an oven-proof skillet, simply transfer the tomato sauce to a 

9-by-13-inch or equivalent baking dish and proceed from there.

 
Griekse Garnalen met

Bron: van once upon a chef 

Boodschappen:

4 el olijfolie extra vergine

170g feta verkruimeld

680g grote (cocktail) garnalen gepeld en schoongemaakt

1 blikje tomaten in blokjes

3 sjalotjes gesnipperd

4 tenen knoflook geperst

½ tl gedroogde rode pepers

1 tl gedroogde komein

1 el honing

1 tl zout

Vers gemalen peper

1 tl gedroogde oregano

2 el vers gehakte mintblaadjes
Voorbereiding:

Verwarm de oven voor op 200 graden

Zet het rooster in het midden van de oven.

Verhit de olijfolie in een ovenvaste koekenpan en

fruit de sjalotjes met de knoflook al roerend

tot deze mooi zacht zijn, ca 5-7 minuten. (niet bruin)

Voeg dan de tomatenblokjes met hun vocht, het zout, peper,

komein, gedroogde rode pepers en de honing erbij en breng

het geheel aan de kook zonder deksel er op en zet het vuur laag

en laat de saus 15-20 minuten zachtjes inkoken en roer af en toe even om.

Neem de pan van het vuur en verdeel de garnalen gelijkmatig over het

mengsel en verkruimel daar de feta weer overheen.

Verdeel de oregano over het geheel en bak de de garnalen 15-20 min tot

ze mooi roze en gaar zijn.

Zet de grill aan en zet voorzichtig de pan even twee minuten onder de

grill totdat de feta mooi bruin gekleurd is.

Neem de pan heel voorzichtig met een ovenwant (want deze is loeiheet!!)

uit de oven en laat de garnalen even 5 minuten rusten en strooi

er wat gehakte mint over en serveer uit.

 

Lekker met een stuk stok of boerenbrood. Eet smakelijk.

Feta en Tomaat
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