
I n het epicentrum van culinair Tel Aviv, op het kruispunt van 
de Carmelmarkt, Allenby, King George en de uitgaansstraat 
Shenkin, is het ver na middernacht 
nog een drukte van belang. Het uit-

zicht op een oud tankstation is niet inspi-
rerend en het afval van de sjoek is niet ver 
weg, maar hier komen de nachtbrakers 
van de stad samen voor een aangescho-
ten gesprek, een potje shesh besh of schaak 
en de locale specialiteit malabi. Ik heb in 
de buurt gegeten en welbewust het des-
sert overgeslagen om me hier te laven aan 
het Mona-toetje van het Midden-Oosten 
(maar dan véél beter).

Malabi noemen de Israëli’s het, maar 
de originele Arabische benaming is 
moehallabia, en om de spraakverwarring 
compleet te maken heet het petieterige 
kioskje dat niets anders verkoopt dan 
deze geparfumeerde pudding Hamalabia. 
Overal in de stad, met name in de nauwe 
straatjes van Jaffa, zitten van dit soort 
malabitentjes. Het concept is overal min 
of meer hetzelfde. In de koeling staan 
duralexglaasjes met romige melkpudding 
klaar om te worden bedekt met een scheutje siroop naar keuze. Als 
topping kan je kiezen tussen grof gehakte hazelnoten, pistacheno-
ten of kokosvezels. Hoewel ik eigenlijk niet zo van zoet hou en al 
helemaal niet van pudding, ben ik als een blok gevallen voor dit 
simpele toetje en dan vooral op deze locatie, waar je er een gratis 
kopje Turkse koffie bij krijgt en het gevoel dat de avond nog lang is.

l Schenk ongeveer driekwart van de melk in een steelpannetje en 
breng met de suiker en de slagroom aan de kook.

l  Klop ondertussen met een vork de 
overige melk, het rozenwater (te koop bij 
elke turk of marokkaan) en de maïzena 
tot een glad papje. Giet dit bij de hete melk 
en draai het vuur iets terug. Blijf roeren, 
zodat het geheel niet aankoekt. Net op het 
moment dat je denkt dat er niets meer gaat 
gebeuren, zal je de room ineens dikker 
zien worden. Blijf nog ruim een minuut 
roeren voordat je het vuur uitzet.

l Verdeel de hete room over vier glaasjes 
en dek meteen af met plasticfolie. Laat op 
kamertemperatuur komen en zet daarna 
ten minste een paar uur in de koelkast.

l Rooster de pistachenoten in een 
droge hete steelpan totdat ze beginnen te 
kleuren. Laat afkoelen en hak in grove 
stukken.

l  Maak voor serveren af met een scheutje 
siroop, pistachenoten en kokossnippers. Drink er een espresso of, 
nog beter, een Turkse koffie bij.
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Kanen met nesjomme Malabi

Voor 4 personen

* halve liter volle melk
* 35 g maïzena

* 1 eetlepel rozenwater
* 125 ml slagroom
* 50 gram suiker

* paar druppels vanillearoma
* je eigen favoriete siroop
* handjevol pistachenoten

* kokossnippers

16 wtammoez 5775 C 36 |  25

7522_recept.indd   1 01-07-15   17:47


