
Ingrediënten

l	 250 g gedroogde kikkererwten, 
12 uur geweekt in ruim water

l	 ½ ui, in stukken 
l	 2 tenen knoflook, geperst 
l	 40 g bladpeterselie, grof gehakt 
l	 40 g koriander, grof gehakt 
l	 ½ jalapeño, in stukken
l	 1 el komijnpoeder 
l	 1 tl korianderzaad 
l	 2 tl ras el hanout
l	 1 tl zout (naar smaak)
l	 sap van ½ citroen
l	 zonnebloem- of arachideolie

Falafel

V
orige week woensdag was het Inter-
nationale Dag van de Falafel. Dat 
kan zomaar aan uw aandacht zijn 
ontsnapt, want sinds pr-bureaus ont-
dekten dat zo’n uit de duim gezogen 
‘dag van’ garant staat voor gratis pu-

bliciteit, worden we overladen door ‘dagen van’. Het 
kan zomaar zijn dat uw favoriete medium de falafel 
links liet liggen ten faveure van een ander thema 
op de agenda. Het was tegelijkertijd Internationale 
Dag tegen Kinderarbeid, Landelijke Buitenspeel-
dag en Dag van het Treinrespect (huh?). 

Ik heb jarenlang op de redactie van een 
nieuwszender gewerkt, dus ik weet hoe het werkt. 
Journalisten teren op rampspoed. Zoals je een 
traumachirurg beroepshalve geen groter plezier 
doet dan met een aan flarden gereden motorrijder, 
zo gaat het bloed van een rechtgeaarde redacteur 
sneller stromen bij een stevige ramp, liefst met 
talrijke doden en gewonden. Maar de werkelijkheid 
is weerbarstig. Voor een onafgebroken stroom aan 
hard nieuws gebeurt er te weinig. Bovendien zijn 
bureauredacteuren helemaal niet ‘rechtgeaard’, 
maar veelal onderbetaalde vakkenvullers die 
onder grote tijdsdruk een uitzending hebben te 
vullen. Dus is ieder persbericht een geschenk uit 
de hemel. De nieuwswaarde doet niet ter zake, 
irrelevante futiliteiten (‘luchtig nieuws’) zijn 
welkome onderbrekingen van de geestdodende 
berichtenstroom over omzetcijfers, cao’s en beurs-

koersen. Er is slechts één keiharde journalistieke 
eis: de aanwezigheid van een actuele aanleiding. 
Et voilà: de dag van! 

“Het is acht over zeven, dit is BNR Nieuwsradio. 
Het is vandaag de Internationale Dag van het Ho-
moseksuele Dier. Onze verslaggever ging langs bij 
safaripark Beekse Bergen en sprak daar met de 
verzorger van het homoseksuele flamingokoppel 
Freddie en Elton.” 

Het aantal themadagen overschrijdt inmiddels 
ruimschoots het aantal dagen van het jaar. De 
komende week kunt u nieuwsitems verwachten 
die inhaken op de Dag van de Lange Mensen, de 
Dag van de Kampvuurmuzikant en de Dag van de 
Overprikkeling, opmerkelijk genoeg gevolgd door 
CAPSLOCKDAG. DIE 28e JUNI VALT OVERIGENS 
SAMEN MET DE DAG VAN DE NEDERLANDSE 
JAZZ, TAU-DAG (?) EN MODDERDAG. Ik verzin 
dit niet, op de amusante website fijnedag.nl kunt 
u zich vrolijk maken over nog veel vergezochtere 
themadagen. 

Enfin, toen ik op 12 juni ergens las dat het die 
dag International Falafel Day was, kon ik daar 
weinig meer mee. Falafel maak je namelijk van 
kikkererwten die twaalf uur hebben staan weken. 
Je moet zogezegd gisteren weten dat je vandaag 
trek hebt in falafel. Een vriendelijk verzoek aan 
de collega’s op de nieuwsredacties: berichten 
over Falafeldag volgend jaar graag publiceren 
op 11 juni.  n

Bereiding

l	 Pureer de kikkererwten in de keu-
kenmachine fijn, maar niet tot pap. 
Zet apart in een grote kom. Pureer 
hierna de overige ingrediënten 
(behalve de olie en de pita’s) en voeg 
die bij de kikkererwten. Voeg kleine 
scheutjes toe zodat een smeuïge 
massa ontstaat. 

l	 Verhit de olie tot 180 graden. Frituur 
eerst 1 testballetje. Vul een falafel-
tang met beslag en wip in de hete 
olie. Beschik je niet over een fala-
feltang, 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.

culinair 

Jigal Krant

Kanen met Krant
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