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4 grote aubergines
5 el techina (tahin)
1-2 el citroensap
2 el pijnboompitten
2 lente-uitjes, het
groene gedeelte
extra vergine olijfolie
2 grote rijpe tomaten,
gehalveerd
2 el jonge tijm,
grof gehakt
4 tl silan of dadelstroop
pul biber

Kanen met Krant

Auberginecarpaccio

met techina, tijm en pijnboompitten

I

k vond het altijd al een twijfelachtige wijsheid, maar in het huidige politieke klimaat
kan het vaak aangehaalde Arabische gezegde over aubergine écht niet meer. Dat luidt,
afhankelijk van de versie, als volgt: ‘Alleen
meisjes/maagden/bruiden met minstens
vijftig/honderd/duizend auberginegerechten
op hun repertoire zijn het waard om mee te
trouwen.’ Ter verdediging van onze Arabische
broeders: met hun spreekwoord beogen ze in de
eerste plaats de veelzijdigheid van aubergines
te benadrukken en het seksisme is een stuk
terloopser dan in ons eigen ‘het enige recht van
de vrouw is het aanrecht’. Desalniettemin is het
de hoogste tijd voor een vrouwvriendelijke versie
2.0. Wat dacht je van: ‘Alleen kookboeken met
minstens tien auberginerecepten zijn het waard
om uit te koken.’
Over twee maanden moet mijn tweede kookboek verschijnen, maar de klus is nog lang niet
geklaard. Wel voegde ik afgelopen week het
tiende auberginerecept toe en daarmee is een
belangrijke horde genomen. Een sneak preview. n
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Bereiding
l Rooster de aubergines boven open vuur of, als je geen gasfornuis hebt, in de oven onder de grill.

Laat de aubergines enigszins afkoelen en peuter de zwartgeblakerde schil eraf. Bestrooi het vruchtvlees aan beide zijden met een snuf fijn zout. Zet een poosje apart in de ijskast totdat de aubergine
flink wat vocht heeft verloren.

l Meng de techina met het citroensap in een ruime kom. Je zal zien dat de techina steeds stugger

wordt. Zet de staafmixer erop en voeg geleidelijk kleine scheutjes water toe, zodat de saus de dikte
krijgt van slasaus. Breng op smaak met een snuf zout.

l Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan goudbruin en laat afkoelen. Snijd het groene

gedeelte van de lente-uitjes diagonaal in dunne ringen. Verwarm vier borden voor.

l Dep de aubergines droog, snijd overdwars in plakken en verdeel ze over de borden. Dek af met een

vel vershoudfolie en verspreid de aubergine gelijkmatig over de borden door er zachtjes op te slaan
of te drukken. Verwijder het folie. Bestrooi de carpaccio met grof zout (houd rekening met het fijne
zout dat al in de aubergine is getrokken) en besprenkel niet te zuinig met olijfolie.

l Knijp boven ieder bord een halve tomaat uit (bewaar het vruchtvlees voor een salade) en teken

decoratieve cirkels met techina. Strooi de tijm, lente-ui en pijnboompitten over de aubergine. Vul
per persoon een theelepel met silan en schiet met een mespunt sierlijke spetters over de carpaccio.
Bestrooi tenslotte met een snuf pul biber.
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