
Salade met falafelcrumble

Z
odra avonturiers aan de haal gaan 
met culinaire klassiekers, gaan 
bij mij alle alarmbellen rinkelen. 
Gerechten die met dezelfde recep-
tuur al generaties lang weten te 
bekoren, behoeven geen nieuw 

jasje. Dus was ik op zijn minst sceptisch toen 
ik de bus nam naar een falafelbar in Risjon 
Letsion die de Belgische falafel had bedacht: 
een opengesneden wafel met daarin salade 
en techina. Zónder balletjes, want de wafel 
zelf was geperst van falafelbeslag. 

Op de daartoe geëigende kanalen kwamen 
vooral veganistische foodbloggers superlatie-
ven tekort om de hybride snack te beschrijven. 
Dat verbaasde mij, want falafel was bij mijn 
weten altijd al vegan. Misschien had het en-
thousiasme iets te maken met de afwezigheid 
van gluten, het bescheiden aantal calorieën 
of gewoon met de noviteit zelf. Het moest 
gezegd, op Instagram zag de bruine wafel, 
gevuld met kleurrijke groente en een witte 
sliert techina, er intrigerend uit. 

We slingerden vanuit Tel Aviv via Jaff o 
naar Bat Jam. In en buiten de bus werd het 
volk volkser. In Cholon nam de donderdag-
middagspits de bus in een ijzeren houdgreep. 
Door het raam zag ik hoe bejaarde Choloners 
ons met hun rollators argeloos inhaalden. Met 
nog andere afspraken in Tel Aviv op de agenda 
koos ik eieren voor mijn geld. Onverrichter 
zake keerde ik per taxi terug naar Tel Aviv. 

Die avond bedacht ik mijn eigen fala-
felnoviteit. Iets minder ludiek misschien, 
maar minstens zo origineel, veganistisch, 
glutenvrij en caloriearm. Overwin je scepsis 
en probeer het een keer. Dit falafelrecept zou 
wel eens een klassiekertje kunnen worden. ■

Falafelcrumble

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

● ½ ui, in stukken
● 2 tenen knofl ook, 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
● 1 tl zout (naar smaak)
● sap van ½ citroen
● zonnebloem- of arachideolie

Salade

● 3 minikomkommers
● 5 rijpe tomaten 
● 1 kleine rode ui 
● ½ bosje radijs
● ½ bosje bladpeterselie
● 1 baby romaine sla (little gem)
● sap van ½ citroen
● olijfolie

Dressing

● 5 el rauwe techina (100 g)
● 1-2 el citroensap

Bereiding

● Pureer de kikkererwten in de keukenmachine fi jn, 
maar niet tot pap. Zet apart in een grote kom. Pu-
reer hierna de overige ingrediënten (behalve de 
olie) en voeg die bij de kikkererwten.  Voeg kleine 
scheutjes water toe zodat een smeuïge massa 
ontstaat: niet te droog, niet te nat. Het falafelbe-
slag blijft een kleine week goed in de ijskast.

● Snijd de tomaten, komkommers en puntpapri-
ka in kleine blokjes. Snijd de ui in dunne halve 
ringen en de radijsjes in kleine plakjes. Hak de 
peterselie fi jn. Snijd de baby romaine sla in de 
lengte grof. Meng alle ingrediënten en voeg 
citroensap en een royale scheut olijfolie toe. 
Breng op smaak met zout en versgemalen peper.

● Meng voor de dressing de rauwe techina met het 
citroensap in een ruime kom. Je zal zien dat de 
techina steeds stugger wordt. Blijf kloppen en 
voeg geleidelijk kleine scheutjes water toe, zodat 
de saus de dikte krijgt van slasaus. Breng op 
smaak met een kleine snuf zout.

● Verhit een fl inke scheut zonnebloemolie in een 
koekenpan op hoog vuur. Bedek de pan met een 
laagje falafelbeslag. Keer na een paar minuten 
om. Het beslag moet grotendeels bruin en knap-
perig worden, maar hier en daar ook nog groen 
zijn. Laat de crumble even uitlekken op keuken-
papier en verdeel over de borden met salade. 
Dien op met een paar sierlijke strepen techina.
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