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culinair
JIGAL KRANT

Voor 6 personen
l 100 g bulgur, middelgrove
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

korrel
75 g walnoten, ongezouten
1 groene chilipeper
2 lente-uitjes
75 g bladpeterselie, blaadjes
en sappige steeltjes
40 g munt, blaadjes
40 g koriander, blaadjes
100 g gedroogde cranberry’s
sap van 1 citroen
extra vergine olijfolie
2 tl silan of dadelsiroop
2 tl pul biber

Kanen met Krant

Tabouleh
met cranberry’s en walnoten
D
at tabouleh (klemtoon op de middelste
lettergreep!) een peterseliesalade is,
wil er bij ons westerlingen maar niet
in. Hier voert vrijwel altijd bulgur, of
in schrijnendere gevallen couscous,
de boventoon. Dat komt doordat
wij verse kruiden beschouwen als culinaire
versiering. Dat blijkt wel uit de treurige plukjes
waarmee we ons door de grootgrutter laten
afschepen. In het Midden-Oosten weten ze wel
beter. Daar begint een salade in de regel niet met
een of andere ijsbergsla, maar met een grote bos
geurige kruiden. Volg dat voorbeeld en doe je
boodschappen voor deze tabouleh op de markt,
want als het op kruiden aankomt is je gulden
daar een joetje waard. n
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Bereiding

l Overgiet de bulgur met heet kraanwater

en laat 10 minuten wellen. Controleer of
de bulgur beetgaar is en laat uitlekken in
een zeef.

l Rooster de walnoten 6-8 minuten in de

oven (170 graden) of in een droge koekenpan op middelhoog vuur licht goudbruin.
Laat afkoelen en breek in grove stukken.

l Verwijder het steeltje van de chilipeper,

wrijf de peper heen en weer in je handen
en schud de zaden eruit. Snijd de chilipeper en de lente-ui in ringetjes.

l Snijd de peterselie, muntblaadjes en korianderblaadjes fijn, maar ga niet onbeholpen staan hakken, want dan verliezen de
kruiden hun kostbare sappen en worden
ze zompig.

l Doe de bulgur, chilipeper, lente-ui, krui-

den, walnoten en cranberry’s in een kom.
Breng vlak voor het serveren op smaak
met het citroensap, een meer dan royale
scheut olijfolie, de silan, pul biber en een
flinke snuf grof zout.
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