
Truffels van techina en chocolade

Kanen met Krant

Jigal Krant

H
et heeft wat voeten in de aarde ge-
had, maar sinds kort verkoopt firma 
Mouwes mijn favoriete merk techi-
na. Al Arz Tahini kón je wel krijgen, 
maar daarvoor moest je bereid zijn 
om je op authentiek Israëlische wijze 

te laten schofferen door de uitbaters van een 
Amsterdams choemoeszaakje. Die werden bij 
mij thuis al snel de ‘choemoesnazi’s’ gedoopt 
(fans van de sitcom Seinfeld leggen u graag uit 
waarom). De laatste maanden stuurde ik er 
vrienden op uit, omdat de confrontatie met de 
verkopers mij een disproportionele hoeveelheid 
stress opleverde. Verscholen achter een boom 
wachtte ik dan in spanning de ongewisse uit-
komst van de operatie af. De techina kon name-
lijk zomaar op rantsoen zijn. Dan kreeg mijn 
bode niet meer dan twee bakjes mee. Ik verzin 
dit werkelijk niet.  
 Na verloop van tijd was geen vriend meer 
bereid om techina voor me te halen. Argeloze 
voorbijgangers met mijn portemonnee naar 
binnen sturen achtte ik onethisch en dus zat er 
niets anders op dan Mouwes voor mijn karretje 
te spannen. De kosjere delicatessenzaak wilde 
wel met mij op zoek naar een leverancier, maar 
dat bleek beslist geen sinecure. Zelf importeren, 
zoals de choemoesnazi’s, was vanwege een mi-

nimale afname van een zeecontainer techina 
geen optie. Dankzij een ietwat omslachtige 
route, die van Nazareth via Brussel naar Amster-
dam voert, kunnen we de verrukkelijkste techi-
na ter wereld nu kopen zonder bijkomstige ver-
nederingen. En wat het mooie is: een bakje Al 
Arz kost bij Mouwes ruim een euro minder dan 
bij de choemoesnazi’s en je mag er zoveel van 
kopen als je wilt.

Dit is met afstand het simpelste recept dat 
ooit in deze rubriek heeft gestaan, maar dat 
hoeft niemand te weten. Schuif je gasten de 
techinatruffels met geveinsde achteloosheid 
voor en ze denken dat je Rudolph van Veen zelve 
bent. ■ 

Voor 49 truffels
l 175 g techina
l 200 g pure chocolade
l  4 el gepelde pinda’s,  

gezouten
l 1 el silan of dadelstroop
l poedersuiker

Bereiding
l  Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Verdeel de pinda’s over een bakplaat 
en rooster in tien minuten goudbruin. 
Meng de silan door de hete pinda’s en 
hak in kleine stukjes. Laat afkoelen.

l  Bekleed een vierkant bakje of kleine 
cakevorm met vershoudfolie. Smelt de 
chocolade au bain marie. Draai het vuur 
uit als de chocolade bijna is gesmolten. 
Roer de techina en de stukjes noot 
door de chocolade. Giet het mengsel in 
het bakje of de cakevorm en laat in de 
ijskast enkele uren afgedekt opstijven. 
Snijd met een keukenmes in blokjes en 
haal door de poedersuiker. Bewaar tot 
serveren in de ijskast.
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