
Maand  : April 2022 
Thema  : 1001 Nachten 

Amuse 
Kibbeh met amandel en bulgurkorst 

Voorgerecht 
Aubergine met karnemelksaus en pitabrood 

Soep 
Knoflooksoep met harissa 

Hoofdgerecht 
Lamsstoof met linzen 

Nagerecht 
Perzische Lovecake met Bastani Sonnati 
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Kibbeh met amandel en bulgurkorst    
Amuse 12 couverts 

Ingrediënten 
Buitenzijde: 
300  gr  lamsgehakt 
300  gr  bulgur 
   Zout & peper 
1   st ui, heel fijn gesnipperd 
  
Vulling: 
150  gr  lamsgehakt 
4   el amandelen, fijngehakt 
1   st ui, fijn gesnipperd 
1½  tl  gemalen piment 
1½  tl  gemalen komijn 
½   tl  kaneel 
   Peper en zout 
1   el  olijfolie 
  
Yoghurt muntsaus: 
500  gr  Griekse yoghurt 
3   el  olijfolie 
2   st teentjes knoflook, geperst 
   Zout en peper 
2   el  fijngehakte blaadjes verse munt 
  
Bereiding 
Voor de saus roer je de yoghurt met de olijfolie tot een glad mengsel. Voeg zout, 
peper, knoflook en munt toe en bewaar de saus zolang in de koelkast. 
  
Doe de bulgur in een kom en schenk er een halve liter heet water overheen en laat 
20 minuten weken. Maak intussen de vulling; fruit het uitje in een pan en voeg 150 
gr gehakt toe. Maak het gehakt met een spatel zo fijn mogelijk. Voeg de kruiden 
toe en roer goed door. Zet het vuur uit en roer de stukjes amandel erdoor. Zorg dat 
het mengsel goed op smaak is. 
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Kibbeh 
  
Giet de bulgur af in een fijne zeef. Druk het vocht er met een lepel uit en doe de 
bulgur in een keukenmachine. Voeg 300 gr gehakt, uitje, flink peper en zout toe en 
maak er een egale massa van. Verdeel het mengsel in ongeveer 12 bollen.  
Mocht het een beetje plakkerig zijn kun je een beetje bloem op je handen doen. 
Maak de bollen plat en wikkel ze om je wijsvinger. Kneed er een langwerpige bol 
van en haal je vinger er voorzichtig uit. Vul de holtes met het gehakt en 
amandelmengsel en maak ze dicht. 

Verhit de frituurolie op 180 graden en bak ze in porties in 4 minuten goudbruin. Let 
op dat ze niet al te donker worden. Laat ze uitlekken op keukenpapier.  
Serveer de kibbeh met een royale hoeveelheid frisse yoghurt-munt saus.  
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Aubergine met karnemelksaus en pitabrood     
Voorgerecht 12 couverts 

6   st  kleine aubergines 
1   dl olijfolie 
5   tl citroentijmblaadjes + paar takjes om te garneren. 
2   st granaatappel 
3   tl Za’atar (kruidenmengsel uit het Midden-Oosten)   
   Maldon zeezout en zwarte peper uit de molen. 

2   dl  Biologische karnemelk 
200  gr Griekse yoghurt 
3    el Olijfolie + extra om te besprenkelen 
2   st knoflooktenen, fijngewreven  
   Snufje zout 

Verhit de oven tot 200°C. Snijd de aubergines overlangs doormidden. 
Maak met een scherp mesje 3 of 4 parallel lopende inkepingen in het vruchtvlees 
en laat de schil heel. Draai de aubergines 45 graden en snijd ze weer in zodat 
een ruitpatroon ontstaat 

Leg de halve aubergines met de snijkant naar boven op de bakplaat bekleed met 
bakpapier. Bestrijk met een kwastje de aubergines met de olijfolie. Blijf ze 
bestrijken tot het vruchtvlees alle olie heeft opgezogen. Bestrooi ze met 
tijmblaadjes en een beetje zout en peper. Rooster vervolgens de aubergines ca 
40 minuten in de oven tot zij lichtbruin kleuren. Haal de aubergines vervolgens 
uit de oven en laat ze afkoelen. 

Haal, als de aubergines in de oven staan, de granaatappel pitjes uit de 
granaatappel. Dit is eenvoudig te doen door de granaatappel in kwarten te 
snijden en ze als het ware open te breken. Verwijder alle witte vliesjes en bewaar 
de pitten tot gebruik. 

Maak de karnemelksaus; dit is een kwestie van alle ingrediënten door elkaar 
mengen. Bewaar de saus vervolgens weer in de koelkast.  

Leg de afgekoelde aubergine op het bord en schep er een royale hoeveelheid 
saus overheen. Bestrooi ze met za’atar en flink wat granaatappelpitten. Garneer 
met de citroentijm en maak af met wat olijfolie.  

Serveer met een (half) pitabroodje (zie recept). 
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Pitabroodjes (12 stuks) 

2   st zakjes Gedroogde gist 
3   dl lauwwarm water 
2   el vloeibare honing 
900  gr patentbloem, plus wat extra 
3   tl fijn zeezout 
200  ml lauwwarme melk 

Los in een kommetje de gist op in 6 eetlepels van het lauwwarme water en roer 
er de honing door. 
Zeef het meel en het zout samen in een grote mengkom, voeg er het 
gistmengsel aan toe en er met een houten lepel geleidelijk de rest van het water 
en de lauwwarme melk door tot alle ingrediënten grondig gemengd zijn. 
Leg het deeg op een met bloem bestoven werkvlak en kneed het minstens 10 
minuten tot het glad en elastisch is. 
Vorm het deeg tot een bal, leg het in een kom, dek af met plastic folie of met 
een vochtige theedoek en laat het op een warme plek (28°) ongeveer 1 uur 
rijzen of tot het volume verdubbeld is. 
Verhit de oven tot 230°C. 
Hall het deeg uit de kom en verdeel in 12 bollen. Rol elke bol uit tot een ronde 
plak met een doorsnede van 20 cm.  
Leg de plakken deeg op bakplaten, kwast ze in met wat water en bak ze in 7-9 
minuten goudgeel. 
Serveer warm bij de aubergine met karnemelksaus (ook lekker bij de soep en 
het hoofdgerecht!).  
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Knoflooksoep met harissa        
Soep 12 couverts 

8   st sjalotten (middelgroot) 
6   st bleekselderij stengels in blokjes 
80   gr boter 
4   el olijfolie 
50   st middelgrote knoflooktenen in dunne plakjes 
4   tl fijngehakte verse gemberwortel 
2   tl fijngehakt tijm 
4   dl Witte wijn 
1   st buisje saffraandraadjes 
2   ltr groentebouillon (zie recept, direct mee beginnen) 
1   tl grof zeezout 
8   el grof gesneden bladpeterselie 
2   st takjes koriander (garnering) 
100  gr griekse yoghurt (garnering) 

GROENTEBOUILLON (HIERMEE BEGINNEN) 
4  st aardappels, grof gehakt 
4  st uien, grof gehakt 
4  st preien, bijgesneden en grof gehakt 
4  st wortelen, grof gehakt 
4  st  meirapen, grof gehakt 
2  st stengel bleekselderij, grof gehakt 
6  st kleine Tasty Tom tomaten, grof gehakt 
2  st groentebouillonblokken 
Doe alle groenten in een grote pan, doe er 2,5 ltr water bij, wat zout en breng aan de 
kook. Voeg dan de 2 bouillonblokken toe 
Zet het vuur laag en laat de bouillon zo’n 20 minuten pruttelen. Haal de pan van het 
vuur, zeef de bouillon en druk de groenten met een lepel goed uit. 

Harissa: 
2   st rode paprika 
½   tl korianderzaad 
½   tl komijnzaad 
½   tl karwijzaad 
1   el olijfolie 
2   st kleine rode uien, fijngehakt 
6   st knoflooktenen grof gehakt 
4   st middel scherpe verse rode chilipepers zonder zaadjes, grof gehakt 
1   el tomatenpuree 
4   el citroensap 
1½  tl zoutvlokken. 
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Zet de groentebouillon op en begin dan met het maken van de harissa: 
Verhit de salamander op hoog. Blaker de paprika’s rondom onder de grill tot het 
vel zwart is. Leg de paprika’s dan in een schaal en dek af met plasticfolie. Laat 
de paprika’s afkoelen. Trek het vel eraf en verwijder zaad en zaadlijsten. 

Zet een koekenpan op laag vuur en rooster de koriander, komijn en karwij 2 
minuten. Schud ze in een vijzel en wrijf met de stamper tot poeder. 

Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak de ui, knoflook en chilipepers 6-8 
minuten op halfhoog vuur tot ze donkerbruin zijn, Laat ze iets afkoelen en doe in 
de Magimix. Voeg de overige ingrediënten voor de harissa erbij en pureer alles 
glad. Zet de harissa opzij. 

Smoor voor de soep de sjalot en bleekselderij in een diepe pan in de boter en 
olie gedurende 10 minuten tot ze glazig en gaar zijn. Smoor de knoflook 5 
minuten mee. Roer de gember en de tijm erdoor, gevolgd door de wijn en laat 
deze een paar minuten borrelend koken. Roer de saffraan, laurier, bouillon en 
zout door de soep en laat hem 10 minuten zachtjes pruttelen. 

Haal de laurier uit de soep en roer de peterselie erdoor. Pureer de soep kort met 
de staafmixer maar maak hem niet te glad; zorg dat er nog stukjes groente in 
zitten voor meer textuur. 

Schep de soep in kleine soepkommen. Zet er een krul harissa op en bestrooi met 
fijngesneden koriander. Eindig met een dot Griekse yoghurt. 
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Lamsstoof | Ratatouille |linzen | rijst | uien 
Hoofdgerecht 12 couverts 

1,5  kg  Lamsvlees in blokjes 
6   el olijfolie 
3   st ui, grof gesnipperd 
5   st knoflookteen in dunne plakjes gesneden 
3   st blikjestomatenpuree (3 x 70 gr) 
2   ltr  hete kippenbouillon van blokjes 
3   tl Libanees Zevenkruidenmengsel 
   Peper en zout 
   Aardappelzetmeel om te binden. 

Controleer het vlees en snij in dobbelsteen formaat. Verhit 4 eetlepels olijfolie in 
een braadpan op matig vuur. Doe er de blokjes vlees bij en blijf 10 minuten 
regelmatig roeren tot het vlees rondom bruin is. 
Schep het vlees in een kom en zet even opzij.  
Verhit de rest van de olie in de pan op laag vuur en voeg de gesnipperde uien 
toe. Blijf 5 minuten zachtjes roeren tot de uien zacht, maar nog niet verkleurd 
zijn. Draai het vuur halfhoog en voeg de knoflook toe. Voeg de tomatenpuree toe 
en bak die even meer om te ontzuren. Voeg het vlees toe en roer goed door. Giet 
er voldoende bouillon bij om alles net onder te zetten, breng aan de kook, draai 
het vuur laag en laat het zo 1½ uur zachtjes stoven. Haal de deksel van de pan 
en laat de saus ongeveer 30 minuten reduceren en serveer de lamsstoof met de 
linzen en de ratatouille. 

Groene linzen, rijst en gekaramelliseerde uien 

400  gr groene linzen 
200  gr instant rijst, afgespoeld 
5   st kleine uien in ringen gesneden 
2   tl zout 
4   el olijfolie 
1   tl gemalenkomijn 
1   tl Libanees zevenkruidenmengsel 
1   tl zwarte peper uit de molen 

(Begin hier niet te vroeg mee. Bereidingstijd ongeveer 35 minuten) 
Breng de linzen in een pan op matig vuur aan de kook met zoveel water dat de 
linzen onder staan. Zet het vuur laag, leg de deksel op de pan en hou de linzen 
20 minuten tegen de kook aan. 
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Verhit intussen de olijfolie in een koekenpan op matig vuur en bak hierin de uien 
20 tot 25 minuten zachtjes tot ze gekaramelliseerd zijn. Roer zo nu en dan. 
Doe de rijst en het zout in de pan met linzen (controleer of er nog genoeg water 
in de pan zit en vul zo nodig bij). Leg het deksel weer op de pan en houd de 
linzen en de rijst 10-15 minuten tegen de kook aan tot de rijst en de linzen gaar 
zijn en alle vocht geabsorbeerd is. Roer er de komijn, het zevenkruidenmengsel, 
de peper en de gekaramelliseerde uien doorheen en serveer 

 
Ratatouille (maar dan anders….) 

1,5  dl zonnebloemolie 
3   st kleine uien in blokjes van 3 cm 
6   st knoflooktenen in plakjes 
1   st verse groen chilipeper in dunne ringetjes 
3   st klein rode paprika in stukjes van 3 x 3 cm 
1   st kleine flespompoen geschild en in blokjes van 3 cm 
2   st kleine pastinaak in blokjes van 3 cm 
300  gr Haricot verts, afgehaald 
2   st kleine courgette in blokjes van 3 cm 
1   st middelgrote aubergine in blokjes van 3 cm 
2   st kleine aardappels in blokjes van 3 cm 
3   st middelgrote tomaten, ontveld en fijngehakt 
¾   el fijne kristalsuiker 
1,5  el tomatenpuree 
3   dl water 
   zout en zwarte peper 

Giet tweederde van de olie in een braadpan met dikke bodem en zet deze op 
halfhoog tot hoog vuur. Doe de uien erin en fruit ze af en toe roerend gedurende 
5 minuten. 
Roer de knoflook, chilipeper en paprika door de ui en bak alles weer 5 minuten. 
Voeg de pompoen en pastinaak toe en bak 5 minuten. 

Schep alle groente met een schuimspan van de pan in een kom en laat zoveel 
mogelijk olie in de pan achter. Giet de resterende olijfolie erbij en bak nu de 
haricots verts, courgette en aubergine 5 minuten en schep ze af en toe om. 

Doe de inhoud van de kom weer in de pan en voeg ook aardappelblokjes, 
tomaten, suiker, tomatenpuree en royaal zout en peper toe. Roer alles goed door 
elkaar, giet het water erbij tot de groenten tot de helft onder water staan. Zet de 
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deksel op de pan en laat de groenten 25 minuten zachtjes pruttelen. Proef en 
voeg naar smaak nog wat zout en peper toe. 

Verhit de oven tot 200°C. Schep de groenten met een schuimspaan uit de pan in 
een grote braadslee tot een 2-3 cm dikke laag. 
Giet het kookvocht erover en zet de braadslee nog 25 minuten in de oven. 
De groenten zijn nu botergaar  en het vocht is vrijwel ingekookt. 

Geef een flinke lepel linzen/rijst/uien op een bord en eenzelfde hoeveelheid 
ratatouille. 
Serveer de lamsstoof erbij en garneer met een takje koriander. 

Pagina  van 10 12



Perzische Lovecake met Bastani 
Nagerecht 12 couverts 
Ingrediënten 

75   gr zachte boter 
75   gr olijfolie 
200  gr suiker 
5   st eieren maat L 
250  gr griekse yoghurt 
2   el rozenwater 
2   el gemalen groene kardemom    
110  gr amandelmeel 
100  gr bloem 
85   gr griesmeel 
2   tl bakpoeder 
1   st snufje zout 
3   el amandelschaafsel 

Voor de siroop: 
200  ml honing 
140  ml sinaasappelsap 
20   ml rozenwater 
0,5  tl gemalen saffraan 
30   gr gehakte pistachenoten 

Bereiding: 
Oven voorverwarmen op 180° C. 

Doe de boter en de olie in een grote kom en klop de suiker erdoor tot een crème. 
Voeg al kloppend 1 voor 1 de eieren toe. 
Voeg de Griekse yoghurt toe en klop tot een luchtig geheel. 
Meng het rozenwater en de kardemom erdoor. 
Zeef het amandelmeel, bloem en griesmeel en klop het een voor een luchtig door 
het beslag. 
Verspreid het gezeefde bakpoeder en het zout over het beslag en meng dit er 
goed doorheen. 
Giet het beslag in de springvorm waarvan de bodem met bakpapier bekleed is. 
Klop een paar keer met de vorm op de werktafel zodat het deeg goed verdeeld 
is. 
Strooi de amandelsnippers over de cake en bak 30 tot 40 minuten tot de 
bovenkant goudbruin is en een prikker droog uit de cake komt. 

Maak de siroop klaar terwijl de cake in de oven staat: 
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Honing en jus d’orange aan de kook brengen.  
Vuur laag draaien en 5 minuten zachtjes laten inkoken. 
Dan rozenwater en saffraan toevoegen en van het vuur afhalen. Voeg de gehakte 
pistaches toe. 

Prik met een houten pen gaatjes in de bovenkant van de cake en giet de warme 
siroop eroverheen. 
Zet de cake dan in de koeling tot gebruik. 
Strooi nog wat verse nootjes over de cake (en rozenblaadjes als die er zijn) 

Bastani (saffraan-ijs) 

3,5  dl volle melk 
130  gr  suiker 
20   gr maizena 
1  st buisje saffraan (1/4 tl)  
1  st mespuntje zout 
2   el rozenwater 
3,5  dl mascarpone 
2   el gehakte pistachenoten, ongezouten 

Los de maïzena op in een half kopje melk en roer goed 
Verwarm de rest van de melk en de suiker in een steelpan en breng aan de kook 
op middelhoog vuur. 
Draai het vuur laag en klop het maïzena-mengsel erdoor. Blijf constant roeren tot 
er een licht gebonden mengsel ontstaat. Haal de pan van het vuur en koel terug 
op ijs. 
Doe de saffraan en het mespuntje zout in de vijzel en vijzel het geheel tot een 
fijn poeder. Doe het poeder in het rozenwater en laat een kwartier staan. 
Voeg vervolgens het saffraan-rozenwater en de mascarpone bij de afgekoelde 
custard en roer het geheel goed door. 
Laat het mengsel een uur rijpen in de koeling. 
Draai er vervolgens ijs van in de ijsmachine.  
Doe het ijs over in een kom, dek af met folie en bewaar tot gebruik in de vriezer. 
Hak de pistachenootjes en gebruik dit bij de opmaak van het bord. 

Opmaak: 
Snij een mooie punt uit de cake en zet op een bord. 
Schep een bol ijs erbij en garneer met wat gehakte pistachenootjes en 
gedroogde rozenblaadjes. 
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