Jigal Krant

4 personen
ratatouille
l 2 paprika’s (rood en geel)
l 1 grote ui
l 1 aubergine
l 1 courgette
l 1 blik gepelde tomaten (400g)
l 3 tenen knoflook, geperst
l vier takjes oregano
l vier takjes rozemarijn
l olijfolie
l peper en zout
techina
l 3 eetlepels tahin
l sap van een halve citroen
l 1 teen knoflook, geperst
l zout
schoeg
l 2 jalapeñopepertjes
l 1 teen knoflook
l half bosje koriander
l half bosje peterselie
l komijnpoeder
l eetlepel citroensap
l olijfolie
l peper en zout

Kanen met Krant

Pita ratatouille

G

eïnspireerd door het Frans-Israëlische
haute fastfood van Miznon, een restaurantje in Parijs dat indruk maakte, ging
ik thuis aan de slag met ratatouille als
vulling voor de pita. Dat klinkt als je
reinste fusion, maar welbeschouwd is ratatouille
gewoon de Franse interpretatie van sjaksjoeka.
Ratatouille in een pita. Afgemaakt met een
verkruimeld hardgekookt eitje, een plens techina
en een pittig sausje: een héél goed idee. Glaasje
rosé en wat gabbers erbij en de ijzige nawinter is
alweer vergeten. Groot voordeel: ratatouille
wordt lekkerder in de ijskast, dus je staat niet te
stressen in de keuken als je vrienden bij je aanbellen. Klein nadeel: je moet er een dag eerder wel
wat tijd voor uittrekken. Zomaar wat groenten in
stukken snijden en in een pan gooien, zal op zijn
best een zompige groentepuree opleveren. De
truc is om alle groenten apart te bakken en pas
daarna samen te laten smoren. Daar wordt vaak
heel moeilijk over gedaan, maar als je een gasfornuis met meerdere pitjes, drie steelpannen en
genoeg Dreft in huis hebt, ben je in een uurtje
klaar. ■
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Bereiding
l Snijd de aubergine in blokjes, bestrooi
flink met zout en leg een half uur weg.
Pel en snipper de ui en fruit met de knoflook op laag vuur in weinig olijfolie. Snijd
de courgette in blokjes en bak op laag
vuur in olijfolie in een tweede pan.
l Leg de paprika’s ondertussen op de pandragers van een derde pitje en rooster in
het vuur aan alle zijden. De schil moet
helemaal zwartgeblakerd zijn. Laat afkoelen in een gesloten boterhamzakje.
l Dep de aubergine droog en bak in
een derde pan op middelhoog vuur
in olijfolie.
l Schraap de zwarte velletjes van de
paprika’s en verwijder de zaadlijsten.
Snijd in stukken en bak mee met de ui.
l Voeg na 10 minuten alle groenten samen
in de grootste pan. Hak de gepelde
tomaten wat kleiner en doe met het sap
erbij. Bind de kruiden met een touwtje
samen en stop onder het vocht. Laat nog

en verder
l 2 hardgekookte eieren
l 4 pita’s

40 minuten op laag vuur pruttelen. Roer
af en toe voorzichtig om. Verwijder de
kruiden en breng op smaak met zout en
peper.
l Meng voor de techina de tahin, het
citroensap en het teentje knoflook door
elkaar in een kommetje. Je zal zien dat
de tahin steeds stugger wordt. Voeg
daarna kleine beetjes water toe, zodat
de saus de dikte krijgt van slasaus. Breng
op smaak met zout.
l Stamp voor de schoeg in de vijzel de
jalapeñopepertjes, knoflook, koriander
en peterselie fijn. Breng op smaak met
een snuf komijnpoeder, citroensap,
peper, zout en een scheut olijfolie.
l Rooster de pita’s. Besmeer van binnen
met techina en vul met de ratatouille.
Verkruimel een half gekookt eitje op
de ratatouille en schenk daar nog wat
techina en schoeg over.
recepten@niw.nl
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