
Freekeh met kersen, cacaonibs,
amandelen en soemak

M
et dezelfde blijmoedigheid waarmee 
Nederlanders het aspergeseizoen ver-
welkomen, storten Israëli’s zich iedere 
lente op hun kersen, in het Ivriet zo 
heerlijk zangerig doewdewaniem 
geheten. Duizenden trekken eind 

mei, begin juni naar het noorden van het land om 
voor een grijpstuiver kersen te plukken bij druzische 
telers. Vanuit de boomgaarden op de Golanhoogvlakte 
kijken zij uit over de Syrische grensdorpjes. In een 
utopische wereld zonder oorlog en conflict zouden 
ze in drie kwartier het centrum van Damascus kun-
nen binnenrijden. In werkelijkheid zit de grens voor 
burgers uit beide buurlanden sinds mensenheugenis 
potdicht, maar voor Israëlische kersen werd tot het 
uitbreken van de Syrische burgeroorlog een uitzon-
dering gemaakt. 

Inmiddels passeert geen kers de grens meer en dus 
zijn de fruittelers allang blij als ze geen vruchten hoeven 
weg te gooien. De kersen die niet door dagjesmensen 
worden geplukt of langs de weg worden verkocht, 
kleuren de weken die volgen de Israëlische markten 
paars. Maar het Israëlische kersenseizoen is kort. Begin 
juli is er geen doewdewan meer te krijgen en begint 
het grote verlangen naar volgend jaar. Het Hollandse 
kersenseizoen houdt wat langer aan, maar wacht niet 
te lang met het maken van deze salade, want ook hier 
liggen de kersen niet lang meer in de schappen. n

Voor 4 personen

l	 100 g freekeh (te koop bij Mouwes)
l	 250 g kersen
l	 50 g blanke (garneer)amandelen, 

ongezouten
l	 1 groene chilipeper
l	 1 kleine rode ui
l	 bos peterselie, blaadjes en malse 

steeltjes
l	 ½ bos munt, alleen de blaadjes
l	 40 g cacoanibs (superfood-schap in 

de supermarkt)
l	 sap van 1 citroen
l	 1 tl silan of dadelstroop (te koop bij 

Mouwes)
l	 2 tl soemak (te koop bij Mouwes)
l	 extra vergine olijfolie

Bereiding

l	 Breng de freekeh met een halve theele-
pel zout in ruim water aan de kook. Laat 
afgedekt zachtjes beetgaar koken in circa 
20 minuten. Doe de freekeh in een zeef 
en spoel af onder de koude kraan. Laat 
uitlekken en zet opzij.

l	 Halveer de kersen en friemel de pit eruit. 
Snijd grote exemplaren nog eens door-
midden. Bewaar de kersen tot gebruik in 
de ijskast. Rooster de amandelen in een 
droge koekenpan, laat afkoelen en hak 
grof.

l	 Verwijder het steeltje van de chilipeper, 
wrijf de peper heen en weer in je handen 
en schud de zaden eruit. Snijd de chilipe-
per in ringetjes. Snipper de rode ui. Snijd 
de peterselie en muntblaadjes fijn. 

l	 Meng de freekeh, kersen, amandelen, 
chili, ui, kruiden en cacaonibs in een 
grote kom en breng op smaak met het 
citroensap, de silan, soemak, een flinke 
scheut olijfolie, een bescheiden snuf 
zout en versgemalen peper.

culinair 

Kanen met Krant

JIGAL KRANT
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