Jigal Krant

12 personen
12 pita’s
amba
l schoeg
l 
6 hardgekookte eieren of
huevos haminados
l 4 snackkomkommers
l 8 rijpe tomaten
l 4 lente-uien
l verse peterselie
l olijfolie
l 1 el citroensap
l 130 g rauwe techina
l 1/2 citroen
l 1 teen knoflook, geperst
l 6 aubergines
l zonnebloemolie
l
l

Kanen met Krant

Sabich

Z

oals in Japan niemand het in zijn hoofd
haalt om thuis aan sushi te beginnen,
waagt geen Israëlische thuiskok zich ooit
aan sabich. Waarom zou-ie ook. Op elke
straathoek staat wel een kraampje waar
ze voor geen geld een warme pita vullen met
knapperige aubergine, ei, een kwartet salades en
een half dozijn sauzen. Alleen al met de boodschappen en de mise-en-place ben je een halve
dag zoet, dus vertrouwt de Israëli zijn sabich graag
toe aan de specialisten in hun stalletjes. Bij ons
ligt dat anders, omdat je na die eerste onvergetelijke sabichervaring niet kunt wachten tot je volgende vakantie en er in de Nederlandse straat
niets anders dan falafel en shoarma in pita’s wordt
gestopt (welke slimme ondernemer springt er in
het gapende, sabichvormige gat in de horecamarkt?). Dus er zit niets anders op dan zelf aan de
slag te gaan.
Sabich is met name een goed idee als je een
grote groep mensen over de vloer krijgt die officieel niet komen voor het eten, maar bijvoorbeeld
om een verjaardag te vieren of een voetbalwedstrijd te kijken. Activiteiten waar iedereen om
onverklaarbare redenen altijd vreselijke honger
van krijgt, maar die de gebruikelijke tafelmanieren in de weg staan. Al met al het uitgelezen
moment om sabich te maken. Met een gedegen
voorbereiding hoef je op het moment suprême
alleen nog maar de plakken aubergine in het vet
te laten glijden en de pita’s de broodrooster in te
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dauwen. Tel uit je winst, je mist niets van het
feestgedruis of de wedstrijd en je bespaart jezelf
een hoop afwas. Nog een voordeel: je hoeft geen
rekening te houden met allerhande allergieën en
dieetwensen, want sabich is kosjer, halal, vegetarisch, lactosevrij, notenvrij, pacifistisch en
homeopathisch. Voor veganisten laat je eenvoudigweg het hardgekookte ei achterwege. Blijven
er ten slotte altijd nog een of twee zeurkousen
over met ingebeelde glutenintolerantie, maar die
wijs je ten faveure van de goede sfeer resoluut de
deur. Mocht er onverhoopt een waarachtige coeliakiepatiënt tussen zitten, schrap dan de pita,
schik alle overige ingrediënten kunstzinnig op
een bord en noem het ‘deconstructed sabich’. ■

Bereiding
l De recepten voor amba en schoeg stonden al
eerder in deze rubriek en zijn terug te vind op
www.kosjerehamvraag.nl. Daar vindt u ook het
recept voor huevos haminados, eieren die op
Jemenitische wijze urenlang hebben gekookt.
Die zijn nóg lekkerder, maar maak je vooral niet
te sappel, zelfs de beste sabichboeren van Tel
Aviv en Ramat Gan nemen genoegen met doodnormaal gekookte eieren.
l Snijd de komkommer en tomaat in kleine
blokjes en de lente-uitjes in ringen. Rits de
blaadjes van een paar takjes peterselie, hak grof
en meng alles door elkaar. Roer er het citroensap

en een royale scheut olijfolie doorheen. Breng op
smaak met peper en zout.
l Meng voor de techina de rauwe techina, het
citroensap en het teentje knoflook door elkaar
in een kommetje. Je zal zien dat het mengsel
steeds stugger wordt. Voeg daarna al roerend
kleine beetjes water toe, zodat de techina de
dikte krijgt van yoghurt.
l Schil met een dunschiller over de lengte van
de aubergines smalle reepjes weg. Zo voorkom
je dat je met één hap gelijk meerdere plakken
aubergine aan hun schilletje de pita uittrekt.
Snijd de aubergines vervolgens in vingerdikke
plakken en bestrooi die aan beide kanten met
zout. Laat rusten totdat het zweet de aubergine uitbreekt. Dep droog met keukenpapier en
frituur in de olie tot de plakken aan beide zijden
donkerbruin zijn. Laat even uitlekken, maar niet
te lang, zodat je sabich geen koude hap wordt.
l Rooster de pita’s een minuutje in de broodrooster en snijd met vuurvaste handen open. Besmeer van binnen met techina en vul afwisselend
met salade, aubergine en een half verkruimeld
ei. Maak af met nog een eetlepel techina, twee
theelepels amba en een theelepeltje schoeg.
Serveer de pita in een servet met een koud biertje
en zorg dat er voldoende extra servetten, keuken
papier of wc-rollen in de buurt zijn.
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