recept
JIGAL KRANT

Voor 6 personen
150 g blanke amandelen
50 g witte basterdsuiker
1 tl honing
1½ tl pul biber (te koop bij
Mouwes, chilivlokken zijn
geen alternatief!)
l ½ tl grof zeezout
l 1 tl verse tijmblaadjes,
fijngehakt

l
l
l
l

Kanen met Krant

Zoetscherpe pul biberamandelen met tijm

H

oe lang heb ik al niet in mijn agenda
gekeken? Vergaderingen, opdrachten,
feestjes, concerten en etentjes zijn
automatisch komen te vervallen.
Onder een hachelijk gesternte van
onzekerheid (Hoe lang gaat dit duren?
Hoe ziet de wereld er straks uit?) is ons dagelijkse
gangetje overzichtelijker dan ooit. Dat betekent
niet dat op mijn lauweren kan rusten. Ik heb
namelijk een vrouw met een vitaal beroep en
twee leerplichtige kinderen. Hun leraren (groep
7, groep 5, zangles, pianoles, logopedie, balletles,
Joodse les, et cetera, ad infinitum) bestoken hen
onophoudelijk met opdrachten en onnavolgbare
schema’s, die ik als instromer tegen wil en dank
maar moet zien te implementeren. Weet je wat ik
denk: die onderwijzers beleven de tijd van hun
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leven. Met sardonisch genoegen wrijven ze ons
ongenadig onder de neus hoe hoog de werkdruk
en hoe onuitstaanbaar ons kroost in kort vervlogen
tijden waren. Waarvan akte.
In die consternatie was ik straal de deadline
voor dit stukje vergeten. Maar de redactie van het
NIW werkt vanuit huis onverdroten voort. Opdat
wij ons wekelijks kunnen vastklampen aan een
van de laatst overgebleven pijlers op sjabbat. Met
slechts enkele uren te gaan tot het zakken van de
krant, houd ik het recept simpel. Maar doe jezelf
en je huisgenoten een groot plezier en maak deze
verslavende snack! Perfect om als chantagemiddel
in te zetten bij het schoolwerk van de kinderen
en minstens zo leuk om in een weck- of jampotje
cadeau te doen aan geliefden die we voorlopig niet
mogen bezoeken. n

Bereiding
l Verwarm de oven voor op 180 graden en

rooster de amandelen in circa 6-8 minuten
lichtgoudbruin. Zet apart.

l Laat in een koekenpan met antiaanbaklaag

de suiker op middelhoog vuur smelten. Voeg
als de suiker bijna gesmolten is de honing
toe. Werk met een pannenlikker door elkaar.
Wentel zodra het mengsel lichtoranjebruin
kleurt, de amandelen door de karamel en
zet het vuur uit. Bestrooi de gecoate noten
met pul biber, grof zout en tijm. Roer alles zo
goed mogelijk door elkaar. Doe de noten, die
nu een grote kleverige klomp vormen, in een
kom.

l Pluk, zodra je handen het aankunnen, de

noten een voor een los en laat ze op een vel
bakpapier afkoelen. Laat je niet uit het veld
slaan door het spinnenweb van suiker dat
zich vormt tussen de amandelen. Eenmaal
afgekoeld schud je die griezelige sliertjes er
zo van af. In een jam- of weckpot blijven de
amandelen langer goed dan in de praktijk
nodig zal zijn.
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