
Voor 2-4 personen

l	  1 rode paprika
l	  1 pot kikkererwten (bruto- 

gewicht 400 g)
l	  1 teen knoflook, fijngehakt
l	  1 laurierblaadje
l	  eenvoudige olijfolie
l	  1 rode ui, gesnipperd
l	  4 tenen zwarte knoflook,  

fijngewreven
l	  1 kleine aubergine, in dobbel-

steentjes
l	  ½ partje ingelegde citroen
l	  1 tl ras el hanout
l	  ½ tl pimentón de la Vera (dulce)
l	  1 tl harissa 
l	  1 blik tomatenblokjes (400 g)
l	  2 tl tomatenpuree
l	  100 g rauwe techina 
l	  1-2 eetlepels citroensap
l	  pluk koriander

Bereiding

l	  Rooster de paprika boven open vuur, of 
als je geen gasfornuis hebt, onder de 
grill, totdat hij volledig is zwartgebla-
kerd. Laat afkoelen in een plastic zakje.

l	  Giet de kikkererwten af en breng met 
150 milliliter water aan de kook in 
een steelpan. Voeg de knoflook en het 
laurierblaadje toe en laat afgedekt 30 
minuten pruttelen op laag vuur. Voeg zo 
nodig extra water toe als de boel dreigt 
aan te koeken.

l	  Verhit een scheut olijfolie in een lage 
soeppan. Fruit de ui en zwarte knoflook 
op laag vuur. Voeg zodra de knoflook is 
opgelost de aubergine en een snuf zout 
toe en bak 10 minuten onafgedekt op 
middelhoog vuur. Schep regelmatig om.

l	  Wrijf de zwartgeblakerde schil van de 
paprika en verwijder de zaden en zaad-
lijsten. Snijd in reepjes. Verwijder het 
vochtige vruchtvlees van de ingelegde 
citroen en hak de schil ragfijn.

JIGAL KRANT

Kanen met Krant

Stoofpotje met kikkererwten, 
aubergine en harissa

Z
owat alle ontbijt- en lunchtentjes, vegan en 
niet-vegan, hebben een plantaardige sjaksjoeka 
op de menukaart staan. Omdat sjaksjoeka zon-
der eieren welbeschouwd weinig meer is dan een 
bord saus, experimenteren de koks van dienst 
er lustig op los met eiwitrijke alternatieven. Dat 

resulteert in het gunstigste geval in wat rondzwemmende 
stukjes tofoe, en in de schrijnendste gevallen in rulle ei-
dooierimitaties van soja of polenta. Met sjaksjoeka heeft 
het niets van doen, met iets anders smakelijks al evenmin.

Om met volle teugen van eierloze sjaksjoeka te kunnen 
genieten, moeten we eerst een culinair taboe doorbreken. 
Ga er maar even voor zitten, want het is nogal een knuppel 
in het hoenderhok (no pun intended): eieren voegen weinig 
tot niets toe aan sjaksjoeka. Doe je ogen maar eens dicht 
als je het eet. Zeker als de dooiers mooi vloeibaar worden 
opgediend, worden ze totaal overvleugeld door alle heftige 
smaken van de hete saus. Een vluchtig filmend laagje tegen 
je gehemelte, meer hebben die dooiers niet te bieden.

Een tweede stap in de goede richting is de presentatie. 
Noem je eierloze sjaksjoeka geen sjaksjoeka, maar een 
stoofpotje. Aan de mijne voeg ik kikkererwten toe, die 
zorgen naast de broodnodige proteïnen voor een fijne bite. 
Maar de echte ster is de techina met gepofte knoflook. Die 
zorgt voor hetzelfde romige mondgevoel als een lopende 
dooier. Met dien verstande dat je de techina wél proeft. 
En hoe! n

l	  Doe de ras el hanout, pimentón en 
harissa bij de aubergine, zet het 
vuur iets hoger en bak 2 minuten 
mee. Voeg daarna de kikkererwten 
(inclusief kookvocht en laurierblaad-
je), tomatenblokjes, tomatenpuree, 
paprika en ingelegde citroen toe 
en laat onafgedekt in 20 minuten 
tot een dikke saus inkoken. Roer zo 
nodig af en toe om aankoeken te 
voorkomen.

l	  Meng terwijl het stoofpotje opstaat 
de rauwe techina met het citroen-
sap. Zet de staafmixer erop en voeg 
geleidelijk kleine scheutjes water 
toe, zodat de saus de dikte krijgt van 
slasaus. Breng op smaak met een 
snuf zout.

l	  Breng de stoof op smaak met flink 
wat zout, verwijder het laurierblaad-
je en verdeel over eenpersoonspan-
netjes of borden. Bestrooi met 
koriander. Serveer met de techina.

culinair
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