culinair
Jigal Krant

Voor 16 brownies
l 
250 g boter, in blokjes van

2 cm, plus extra om in te vetten

l 
250 g pure chocolade (70%

cacao), in blokjes
4 grote eieren
l 280 g fijne kristalsuiker
l 120 g bloem
l 30 g cacaopoeder
l ½ tl zout
l 
200 g chalva, in blokjes van
2 cm
l 80 g rauwe techina
l

Kanen met Krant

Brownies met techina en chalva

O

p een druilerige morgen ruim ander
half jaar geleden interviewde ik
Yotam Ottolenghi voor het NIW. In
zijn hotel aan de Herengracht vertelde
hij me over zijn volgende project: een
kookboek geheel gewijd aan taart en
gebak. Ook haalde hij met enige weemoed herin
neringen op aan zijn wilde periode in Amster
dam. Twee jaar woonde hij op een zolderkamertje
verderop op de gracht. De huur bekostigde hij met
een baantje als redacteur bij het NIW.
Aan zijn Amsterdamse tijd hield Ottolenghi
een vurige liefde over voor gevuld speculaas:
“Met mijn toenmalige vriend arriveerde ik in het
najaar en een kennis wachtte ons op met vers
gebakken gevuld speculaas. Het was het lekker
ste dat ik ooit had gegeten. Ik begon me in Am
sterdam steeds meer te interesseren voor eten.
Ik struinde de steegjes tussen de grachten af op
zoek naar kaaswinkeltjes en bakkerijen en kook
te veel op onze zolderkamer. Nog steeds ben ik
dol op veel Nederlandse producten. Voor maatjes
haring kan je me ’s nachts wakker maken.”
Meteen na aankomst had Ottolenghi al een
haring gescoord, maar voor speculaas was het
helaas het seizoen niet. Die avond – Ottolenghi
had nog een tafelgenoot nodig voor zijn avond
maal in Rijks – verraste ik hem met een staaf
gevuld speculaas. Gekocht bij Mouwes, waar ze
zich weinig aantrekken van het geldende bak
seizoen.

32 | C 5

7805_recept.indd 1

Sweet telt liefst twee speculaasrecepten, één voor
gevuld speculaas en één voor speculaaskoeken.
Daarmee is ons land beter vertegenwoordigd dan
Ottolenghi’s vaderland. In Sweet is het vergeefs
zoeken naar rogelach, chalva en babka. Dat Isra
ëlische banket kwam reeds aan bod in Jeruzalem
en andere Ottolenghi-bestsellers. Maar Otto
lenghi verloochent zijn afkomst niet. Los van het
veelvuldige gebruik van signatuuringrediënten
als rozenwater, pistache, vijgen en kardemom
bevat Sweet een recept voor brownies zoals je ze
vaak in Israël tegenkomt: met techina en chalva.
Bij het kiezen van een recept uit Sweet voor
deze rubriek twijfelde ik even, maar uiteindelijk
wonnen de techinabrownies het van gevuld
speculaas. Van een Israëlische Londenaar hoef
ik niet te leren hoe ik Hollands gebak maak. Bo
vendien, voor speculaas is het nog niet het sei
zoen.
■

Bereiding
l 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet

een vierkante vorm van 23 cm in met boter
en bekleed met bakpapier. Zet opzij.

l 
Smelt de boter en chocolade gedurende

2 minuten au bain marie. Roer tot een
dikke glanzende saus en laat afkoelen.

l 
Klop de eieren en suiker in een kom tot

een bleke en romige massa. Dit duurt zeker 3 minuten. Spatel hier voorzichtig het
chocolademengsel doorheen.

l 
Zeef de bloem met de cacao en het zout

in een kom en spatel dit mengsel door
het chocolademengsel. Voeg tot slot de
brokjes chalva toe. Schenk het beslag in
de vorm en strijk glad. Schep op twaalf
verschillende plekken theelepels techina
over het beslag. Werk met een spies door
het beslag, zodat een gemarmerd effect
ontstaat.

l 
Bak in circa 22-25 minuten gaar. Het gebak

moet in het midden nog wiebelig zijn en
enigszins ongaar lijken, het wordt bij het
afkoelen steviger. Snijd de koek voor serveren in 16 stukken.
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