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250 g gedroogde kikkererwten
½ ui, in stukken
2 tenen knoflook, geperst
40 g bladpeterselie, grof gehakt
40 g koriander, grof gehakt
½ jalapeño, in stukken
1 el komijnpoeder
1 tl korianderzaad
2 tl ras el hanout
½ tl bakpoeder
1 tl zout (naar smaak)
sap van ½ citroen
3 el wit sesamzaad
2 el zwart sesamzaad
zonnebloem- of arachideolie

Vulling
l
l
l
l
l

3 el Griekse yoghurt
3 el rauwe techina
1 minikomkommer, ragfijn gehakt
1 el fijngehakte dille
1 el citroensap

Kanen met Krant

Falafelmacarons

A

l sinds mensenheugenis verzorgt
het CIDI cursussen voor studenten,
zodat die beter uit de voeten komen
in discussies over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Die lessen zijn in
zwang, studenten staan niet graag met
hun mond vol tanden als zij worden aangesproken
over de vermeende misdragingen van Israël (de
populariteit zou ook iets te maken kunnen hebben
met de beloofde studiepunten, iets waar je niemand
ooit over hoort als een universiteit weer eens van
antisemitisme wordt beschuldigd. Stel je eens voor
dat een Palestijnse lobbygroep zijn agitprop met
academische complimenten zou mogen spuien).
Misschien moet het CIDI eens overwegen om
soortgelijke weerbaarheidstrainingen te organiseren
over de Israëlische keuken. Je kan als Jood in het
openbaar geen falafeltje eten, of de verwijten slaan je
om de oren. “Waarom maak je misselijke propaganda
voor een terroristische bezettingsmacht? Wil je soms
beweren dat ‘Israël’ (luchtaanhalingstekens) een
eetcultuur heeft?! ‘Israël’ heeft zijn keuken gestolen
van de oorspronkelijke inwoners, de Palestijnen!”
De aantijgingen hierboven heb ik van YouTube
geplukt. Ter promotie van mijn kookboek TLV maakte ik voor het videokanaal een reeks kookfilmpjes.
De feedback spitste zich deels toe op mijn onkunde
(“Wat een wannabe, kookboekje schrijven, videootje
op YouTube en lekker incasseren!” “Wat een lompe
manier om zo zelfverzekerd en arrogant zoooo slecht
te koken.” “Donder op met je walnoten, kwarteleitje
en welke biet dan ook, dit is oplichterij pur sang!”).
Maar wat vooral kwaad bloed zette waren mijn gestolen gerechtjes. Ik plunderde de Arabische keuken.
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Bereiding
l Week de kikkererwten 12 uur in ruim

Dankzij alle wijsheid die ik met het verstrijken van
de jaren bijeen heb gesprokkeld, liet ik me niet uit
de tent lokken en negeerde ik de beschuldigingen.
Wat ik hád kunnen zeggen was dat veel Israëlische
gerechten inderdaad Arabische wortels hebben,
maar dat hetzelfde geldt voor een meerderheid
van de Joods-Israëlische bevolking. Die nam haar
eetcultuur mee uit Noord-Afrika of van elders uit
het Midden-Oosten.
Daarnaast had ik kunnen wijzen op al die andere
landen die hun nationale gerechten niet zelf hebben
bedacht. Er is niemand die zich opwindt over onze
rijsttafel, Amerikaanse pizza/hamburger/hotdogs,
Engelse curry/thee, Italiaanse koffie, et cetera ad
infinitum. Bovendien ontkennen Israëli’s de Arabische oorsprong van hun keuken niet. In Tel Aviv heet
een ‘Israëlische salade’ gewoon ‘Arabische salade.’
De populairste choemoestentjes worden uitgebaat
door Palestijnen, die met genoegen deel uitmaken
van de Israëlische horeca.
Als er één gerecht is dat met recht Israëlisch genoemd kan worden, dan is het falafel. Niet zozeer
omdat falafel van oudsher al tot de dagelijkse kost
van de Sefardische Joden behoort, maar omdat zij
na hun alia de receptuur naar eigen hand zetten.
Anders dan in hun landen van herkomst maakten
ze falafel niet van tuinbonen, maar van kikkererwten. In Joodse handen werd falafel voor het eerst
geserveerd in pita’s. Het is de Israëlische versie van
falafel die wereldwijd wortel heeft geschoten. Ook
het idee om falafelballetjes te vullen en als hartige
macarons te serveren is een Joodse uitvinding. Niet
ontvreemd uit de Arabische keuken, maar ex nihilo
bedacht in een Amsterdamse keuken. n

water. Laat uitlekken en pureer met
de overige ingrediënten (behalve de
olie en het sesamzaad) fijn, maar niet
tot pap. Voeg circa 50 ml water toe en
kneed alles tot een smeuïge massa.
Goed falafelbeslag is net te vochtig
om balletjes van te kunnen draaien.

l Meng de yoghurt, techina, komkom-

mer, dille en het citroensap tot een
dikke brij. Verdun met wat water of
melk, maar niet te veel; de vulling
moet de consistentie krijgen van een
stevige puree.

l Verhit de olie tot 180 graden. Meng

de twee soorten sesamzaad in een
kommetjes. Frituur eerst 1 testballetje. Vul een falafeltang met beslag,
strijk af met een keukenmes, druk in
het sesamzaad en wip in de hete olie.
Beschik je niet over een falafeltang,
vorm dan porties met twee lepels.
Frituur 3-4 minuten. Proef en voeg
zo nodig zout of water toe aan het
beslag. Bak vervolgens de balletjes in
kleine porties goudbruin.

l Vul een spuitzak met de vulling.

Halveer de falafelballetjes met een
scherp mes over de lengte en spuit
een toefje van de vulling op de onderste helft. Bedek met de bovenste helft
en steek er een houten prikker door.
Serveer stante pede.
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