culinair
Voor 12 muffins
MUFFINS
l 1 tl margarine of kokosvet
l 75 g maanzaad
l 120 g griesmeel
l 60 g amandelmeel
l 10 g bakpoeder
l 130 g tarwebloem
l 160 g suiker
l 1 tl maïzena
l 50 g kokoscrème (ik gebruik
het merk Kara)
l 1 el olijfolie
l 1 el techina
l 100 ml amandelmelk
l 200 g blauwe bessen
l 2 tl rietsuiker
GLAZUUR

l 100 g poedersuiker
l 1 el oranjebloesemwater

Kanen met Krant

Muffins met maanzaad
en blauwe bessen

A

sjkenazische Joden, vooral die uit Midden- en Oost-Europa, beschouwden
maanzaad eeuwenlang als typisch Joods ingrediënt. Hun challes gingen
schuil onder een dikke laag maanzaad en hun banket was gevuld met
kleverige maanzaadpasta. Maanzaadgebak was het hele jaar door populair, maar rond Poeriem werd het extra veel gegeten, zoals amandelspijs
in Nederland rond kerst.
Na hun immigratie naar Palestina, vanaf de laatnegentiende eeuw, bleven de
Asjkenazische pioniers hun lekkernijen trouw. De eerste banketbakkers in het Heilige
Land waren gespecialiseerd in mohnstrudel en mohn kichel.
Nog altijd wordt Jiddisch maanzaadgebak omwille van de traditie met Poeriem
gebakken, maar verder is het een en al sesam wat de klok slaat in de Israëlische
banketbakkerswereld. Dat is te danken aan de sesamverslaving van de Sefardiem,
de Israëli’s die in de jaren vijftig van de vorige eeuw de repressieve Arabische regimes van Noord-Afrika en het Midden-Oosten ontvluchtten. De Sefardiem hebben
gaandeweg hun stempel op de Israëlische gastronomie gedrukt en de Asjkenazische
keuken overvleugeld. Op de zeeën sesampasta (alias techina) die te pas en te onpas
in banket worden verwerkt staat sowieso geen maat, maar ook als topping op challe
en borekas heeft het sesam het maanzaad verdreven.
De laatste jaren maakt maanzaad een voorzichtige comeback. Zo zie je steeds vaker
babka (gevlochten cake van knapperig, briocheachtig deeg) met maanzaad in plaats
van chocolade. Een ontwikkeling die ik van harte toejuich, want maanzaad is een
geweldige smaakmaker. Mits gemalen, want alleen dan openbaart zich de rijke, licht
grondige maanzaadsmaak. Ongekneusd is maanzaad slechts een geinige versiering
die zich onverteerd een weg baant naar je stoelgang, op een enkele verstekeling na
die zich verschanst tussen je tanden.
Helaas krijgt de keukenmachine geen grip op de harde korreltjes en ook met de
stamper is het ondoenlijk om maanzaad tot het gewenste vlokkige, vettige maalsel
te vijzelen. Een maanzaadmolentje is gelukkig niet duur en je kunt er ook uitstekend
je eigen specerijenmix mee malen. Met een koffiemolen gaat het ook, al raad ik je
af om in hetzelfde apparaat je espressobonen te vermalen. Koffie en maanzaad zijn
geen geweldige combinatie. Maanzaad en bosbessen (die na verhitting op kersen
lijken) zijn daarentegen voor elkaar gemaakt. n

14 AUGUSTUS 2020

NIW8038_kanen met krant.indd 1

JIGAL KRANT

Bereiding
l Verwarm de oven voor op 180 graden.
l Vul een muffintray met 12 papieren cakevormpjes of, leuker,

maak ze zelf met bakpapier: knip uit pakpapier 12 rondjes ter
grootte van een cd (vraag zo nodig je ouders om uitleg). Vet de
holtes van de muffintray licht in met margarine of kokosvet.
Druk de bakpapieren rondjes met een dun blikje frisdrank of
een ander passend voorwerp in de bakvorm.

l Maal het maanzaad in een maanzaadmolen tot vettig gruis.
Haal zo nodig een tweede keer door de molen.

l Meng het maanzaad, griesmeel, amandelmeel, bakpoeder, de

tarwebloem, suiker, maïzena en een snuf zout in een ruime
kom goed door elkaar. Leg 12 grote blauwe bessen apart. Voeg
de rest van de bessen, kokoscrème, amandelmelk, olijfolie en
techina toe aan de droge ingrediënten en roer met een pannenlikker zo voorzichtig mogelijk tot een egaal, vrij dik beslag.

l Lepel het beslag in de papieren muffinvormpjes, bestrooi

met rietsuiker en druk er een blauwe bes in. Bak de muffins
in circa 35 minuten gaar in de oven. Zet de oven tegen het
einde eventueel wat hoger om de muffins goudbruin te laten
kleuren. Controleer de gaarheid bij twijfel met behulp van een
satéprikker. Als de prikker er schoon uitkomt, zijn de muffins
gaar. Haal de muffins na 5 minuten uit de tray en laat verder
afkoelen.

l Meng de poedersuiker en oranjebloesemwater tot een dik

glazuur. Speel zo nodig wat met de hoeveelheden om de juiste
(dikke) substantie te krijgen. Bedruip de muffins met het glazuur. In een luchtdikke trommel blijven de muffins zeker drie
dagen lekker.
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