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Bereiding

l	 Zet de oven op de hoogste stand, liefst 300 
graden. Wrijf de bietjes in met olijfolie en bak 
onafgedekt in de oven totdat de schil volledig 
is verkoold. Dit duurt 1,5 tot 2 uur, afhankelijk 
van je oven. Keer de bietjes halverwege om. 
Breng als de bietjes klaar zijn de oventempe-
ratuur terug tot 180 graden. Laat de bieten 
afkoelen.

l	 Kneus het venkelzaad in een vijzel. Peuter de 
verkoolde schil van de bieten. Snijd in stukken 
en breng op smaak met de venkel en (kort 
voor serveren) een royale scheut olijfolie en 
een goede snuf grof zout. 

l	 Rooster de amandelen 4-5 minuten in 
de oven. Ze mogen gaan glanzen en een 
lichtgeel kleurtje krijgen, maar laat ze niet 
goudbruin worden. Maal de amandelen in de 
keukenmachine tot gruis. Voeg de amandel-
olie toe en laat minstens 5 minuten draaien, 
zodat een pasta ontstaat die lijkt op rauwe 
techina. Giet het citroensap erbij, terwijl 
de machine loopt. Voeg vervolgens kleine 
scheutjes koud water toe, totdat de techina 
mooi romig is. Breng op smaak met zout.

l	 Serveer de bieten op kamertemperatuur of 
lauwwarm op een bedje van amandeltechina. 
Garneer met de mierikswortelrasp. 

Voor 4-6 personen

l	 6 grote bieten (verschillende 
kleuren)

l	 1 el anijszaad 
l	 150 g blanke amandelen 
l	 2 el amandelolie 
l	 2 el citroensap
l	 3 el geraspte verse  

mierikswortel 

Geroosterde bietjes in amandeltechina

R
egelmatig kom ik recepten tegen 
voor homemade techina. Het gaat 
dan niet om het aanmaken van de 
kant-en-klare fabriekssaus, met 
een kneepje citroen en een spat 
water, maar om de sesampasta 

zelf. Dat klinkt aanlokkelijk als je ver weg woont 
van waar ze techina verkopen, maar begin er 
niet aan. Het lijkt een koud kunstje, techina 
bestaat tenslotte voor de volle honderd procent 
uit sesam, maar dat ene ingrediënt komt in 
honderden variëteiten. De sesamzaadjes die 
hier te koop zijn, doen het prima als topping 
op de challe, maar ze zijn niet olierijk genoeg 
om goede techina van te maken. Zoals je van 
supermarktdruiven ook geen wijn kan maken. 

De vergelijking tussen techina en wijn is 
verhelderend. Wijn bestaat eveneens uit slechts 
één ingrediënt, maar de onderlinge verschillen 
in smaak en kwaliteit zijn levensgroot. Dat zit 
hem in de kwaliteit van de druiven, maar ook 
in de vele handelingen die na de oogst in de 
wijnkelder plaatsvinden. Bij techina is dat 
niet anders. Om sesam tot een smeuïge pasta 
te transformeren dienen de zaadjes gewassen, 
gepeld, gedroogd en licht geroosterd te wor-
den. Pas daarna worden ze vermalen tussen 
draaiende molenstenen. Bij gebrek aan molen-
stenen schrijven de culinaire doe-het-zelvers 
de keukenmachine voor, maar die krijgt van 
haar levensdagen geen grip op de dansende 
speldenknopjes. 

Een kookboekenauteur wier naam ik niet 
noem omdat ze na haar deelname aan een 
kookwedstrijd op tv al genoeg te verstouwen 
kreeg, bezweert haar lezers dat zelfgemaakte 
techina lekkerder is dan die uit een potje. Hi-
larisch (en ook dapper!) is het instructiefilmpje 
waarin ze die claim probeert te onderbouwen. 
Zoek op YouTube naar ‘zelf techina maken.’ 
‘Heel misschien moeten we de sesam een beetje 
op gang helpen met wat olijfolie,’ horen we haar 
vol goede moed zeggen, terwijl ze de zaadjes 
in de keukenmachine kiepert. Vijf dolkomi-
sche minuten en een hele karaf olijfolie later 
concludeert de maakster met een knap staaltje 
self-justification dat techina met een bite óók 
lekker is. Dat is het niet. Moraal van het verhaal: 
homemade is dikwijls lekkerder (choemoes, 
baba ganoesj, pesto, mayo), maar soms gaat er 
niets boven fabrieksproducten (techina, bier, 
wijn, kaas, olijfolie).

Is er dan helemaal niets waaraan de doe-het- 
zelfende foodie zijn techinaminnende hart kan 
ophalen? Maar jawel, want met amandelen in 
plaats van sesam is techina prima zelf te maken. 
Blanke amandelen zijn door de notenfabrikant 
al gewassen, gepeld en gedroogd. Zelf roosteren 
we ze licht in de oven. Het fijnmalen van aman-
delen gaat uitstekend in de keukenmachine, 
daar hebben we geen molensteen voor nodig. 
Drup amandelolie (geen olijfolie!) erbij en je 
weet niet wat je proeft. De combinatie met 
geroosterde bietjes is hemels.  n

culinair
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