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Cabbage Burritos 

 

These burritos are made with cabbage leaves filled with spicy ground beef mixture. 
 

 

CABBAGE BURRITOS 
 
Servings: 6 burritos 
Preparation time: 40 minutes + 15 minutes in the oven 
 
INGREDIENTS:  
 
1 green cabbage (6 large leaves or 12 smaller leaves) 
300 grams of ground beef (or vegetarian minced meat) 
1 onion 
1 clove of garlic 
400 ml of diced tomatoes 
1 tablespoon of tomato paste 
1 tablespoon of taco seasoning 
70 grams of corn 
grated cheese 
 
INSTRUCTIONS: 
 

1. Finely chop the onion and garlic and fry in a pan. Add the ground beef and the taco 
seasoning and fry this. Stir in the tomato paste, diced tomatoes and the corn. Let it simmer 
for a few minutes.  

2. In the meantime, bring a large pot of water to a boil and preheat the oven to 180 degrees.  
3. Cut the cabbage leaves, cook them per 2 for about 2 minutes and then drain well. Take the 

cabbage leave (or 2 if smaller ones) and spoon of the burrito filling on one side, sprinkle 
with a little bit of cheese and roll up gently. Then place the stuffed cabbage roll into a 
greased baking dish. Repeat this for the other cabbage leaves.  

4. Once they are all in the baking dish, sprinkle them with some extra cheese or leftover filling. 
Then put the baking dish in the oven for about 15 minutes.  
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NOTES: 
 

 Optional: You can also add some kidney beans into the filling or serve the dish with some 
rice.  

 Can be stored in an air-tight container in the fridge for 1 day.  
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Burrito’s van kool 

 

Deze burrito's zijn gemaakt van koolbladeren gevuld met kruidig gehakt mengsel. 
 

 

BURRITO’S VAN KOOL 
 
Porties: 6 burrito’s 
Bereidingstijd: 40 minuten + 15 minuten in de oven 
 
INGREDIËNTEN:  
 
1 groene kool (6 grote bladeren of 12 kleinere) 
300 gram rundergehakt (of vegetarisch gehakt)   
1 ui  
1 knoflookteen 
400 ml tomatenblokjes 
1 eetlepel tomatenpuree  
1 eetlepel tacokruiden 
70 gram maïs 
geraspte kaas 
 
INSTRUCTIES: 
 

1. Snipper de ui en knoflook fijn en fruit aan in een pan. Voeg het gehakt en de tacokruiden 
toe en bak dit rui. Roer de tomatenpuree, tomantenblokjes en maïs erdoor. Laat deze 
vulling een aantal minuten pruttelen.  

2. Breng ondertussen een grote pan met water aan de kook en verwarm de oven voor op 180 
graden.  

3. Snijd de koolbladeren los, kook ze per 2 in de pan gedurende 2 minuten en laat daarna 
goed uitlekken. Neem een koolblad (of 2 kleinere) en schep wat van de vulling op aan 1 
zijde, bestrooi met een beetje kaas en rol dan voorzichtig op. Leg de gevulde koolrol in een 
ingevette ovenschaal. Herhaal dit ook met de rest van de koolbladeren.  
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4. Als ze allemaal in de ovenschaal liggen, bestrooi je ze nog met wat extra kaas en 
overgebleven vulling. Zet dan de ovenschaal in de oven voor ongeveer 15 minuten. 

 
NOTA: 
 

 Optioneel: Je kan ook kidneybonen toevoegen aan de vulling of het gerecht serveren 
met rijst.  

 Kan bewaard worden in een gesloten container in de koelkast voor 1 dag.  
 

 

 

 


