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TLV VEGAN
51116180
Na zijn prijswinnende kookboek TLV komt Jigal Krant met een 
verrassend vervolg. Met de geestdrift en humor die we van 
hem gewend zijn, stort hij zich op de bruisende veganistische 
scene van Tel Aviv. Want nergens wordt zo verrukkelijk 
plantaardig gekookt als in het land zonder melk en honing. TLV 
Vegan is een kookboek, leesboek en een intrigerende poging 
te achterhalen waarom uitgerekend Tel Aviv is uitgegroeid tot 
de vegan capital of the world.
In TLV Vegan zijn koningsoesterzwammen 
koningsoesterzwammen en geen vegan pulled pork en zijn 
cashewnoten cashewnoten en geen vegan camembert. 
Groenten, fruit, bonen, granen, noten en zaden komen 
het best tot hun recht als ze gewoon zichzelf mogen zijn. 
Ze schitteren in 101 recepten om van te watertanden (die 
welhaast ongemerkt vegan zijn).
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Notities:
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FALAFEL



FALAFEL (BASISRECEPT)

Benodigdheden:
• 250 gram gedroogde kikkererwten • ½ ui, in stukken • 2 tenen knoflook, geperst • ½ jalapeño, in stukken 
• 40 gram bladpeterselie, grof gehakt • 40 gram koriander, grof gehakt • 1 eetlepel gemalen komijn 
• 1 theelepel gemalen koriander • 2 theelepels ras el hanout of baharat • sap van ½ citroen 
• 3 eetlepels wit sesamzaad (optioneel) • 2 eetlepels zwart sesamzaad (optioneel) • zonnebloemolie 
• falafeltang (wenselijk) (62208380)

Bereidingswijze:
•  Week de kikkererwten minimaal 12 uur in ruim water.
•   Pureer de uitgelekte kikkererwten in de keukenmachine fijn, maar niet tot pap. Zet apart in een grote kom. Pureer hierna de ui, knof-

look, jalapeño, verse kruiden, specerijen, het citroensap en één theelepel zout en voeg bij de kikkererwten. Kneed goed door elkaar. 
Heb je een falafeltang, voeg dan ongeveer 50 milliliter water toe. Heb je geen falafeltang, dan kun je het beslag beter wat droger 
houden, zodat je er balletjes van kunt draaien.

•  Meng (desgewenst) de twee soorten sesamzaad in een ondiep schaaltje. Verhit de olie tot 180C. Heb je net als ik geen frituurpan, 
gebruik dan een steelpan of kleine wok met een kookthermometer. Vooral die met een pin aan een snoertje zijn handig.

•  Frituur eerst één testballetje. Vul de falafeltang met beslag, strijk af met een keukenmes, druk in het sesamzaad en wip in de hete olie. 
Beschik je niet over een falafeltang, vorm dan een mal door de vingertoppen van je duim en wijsvinger tegen elkaar te houden en 
draai met je andere hand daartussen een afgeplat balletje ter grootte van een damsteen. Frituur het testballetje, dat dus feitelijk een 
schijfje is, in 4-5 minuten goudbruin. Proef en voeg zo nodig zout of water toe aan het beslag. Frituur vervolgens de balletjes in kleine 
porties, zodat de temperatuur van de olie niet te ver zakt. Houd warm in de oven (100C) op een met keukenpapier beklede schaal 
totdat alle balletjes klaar zijn.

FALAFELMACARONS

Benodigdheden:
• falafel (zie basisrecept) • 1 eetlepel haver-crème fraîche • 3 eetlepels rauwe tahin • 1 minikomkommer, ragfijn gehakt 
• 1 eetlepel fijngehakte dille • 1 eetlepel citroensap • spuitzak met glad spuitmondje 

Bereidingswijze:
•  Meng de crème fraîche, tahin, komkommer, dille en het citroensap tot een dikke brij. Verdun eventueel met een spat water, maar pas 

op dat de vulling niet te dun wordt. Doe de vulling in een spuitzak met een 
glad spuitmondje en leg klaar. 

•  Halveer de pas gefrituurde falafelballetjes over de lengte met een scherp mes 
en spuit een toefje van de vulling op de onderste helft. Bedek met de boven-
ste helft en steek er een houten prikker door. Serveer meteen.

FALAFELTANG
62208380

Notities:
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CHOEMOES



CHOEMOES (HUMMUS)

voor 6-8 personen

Benodigdheden:
• 250 gram gedroogde kikkererwten
• 1 theelepel baksoda
• 2 tenen knoflook
• 1 theelepel zout
• 180 gram rauwe tahin 
• sap van 1½-2 citroenen
• extra vergine olijfolie
• 1 takje bladpeterselie, blaadjes fijngehakt
• snuf paprikapoeder

Bereidingswijze:
•  Week de kikkererwten minstens 12 uur in ruim water met 1 theelepel baksoda erin opgelost. Langer kan ook, maar zet de 

erwten dan in de ijskast. Giet de kikkererwten af en ontvel ze voor een extra romig resultaat (zie de HANOS Masterclass TLV 
Vegan voor een supersnelle lifehack).

•  Breng de kikkererwten met schoon water aan de kook in een lage pan. Zorg dat de erwten ongeveer 3 centimeter onderstaan. 
Schep het eiwitrijke schuim dat zich vormt aan het oppervlak weg met een schuimspaan. Voeg de tenen knoflook toe. Doe de 
deksel op de pan en zet het vuur laag.

•  Als de erwten zo gaar zijn dat je ze gemakkelijk tussen twee vingers kapot kunt knijpen, mag de deksel van de pan. Ga uit van 
30-40 minuten. Schep twee eetlepels kikkererwten uit de pan om later mee te garneren.

•  Zet het vuur hoog. Roer af en toe om aankoeken te voorkomen. Voeg als het meeste van het kookvocht is verdampt het zout 
toe. Zet het vuur uit als zich een dikke kikkererwtenpuree heeft gevormd. Laat afkoelen.

•  Doe de afgekoelde puree met de rauwe tahin en het sap van 1½ citroen in de keukenmachine. Laat de keukenmachine 
minstens 10 minuten draaien. Voeg zo nodig kleine scheutjes koud water toe om de choemoes te verdunnen, maar laat hem 
net iets dikker dan hij uiteindelijk moet worden. Breng verder op smaak met extra citroensap en misschien nog wat zout. Goed 
proeven is cruciaal! Pas als de choemoes perfect op smaak is, verdun je die met nog wat water. Israëlische verse choemoes 
is veel dunner dan de machtige smeersels uit onze supermarkt en heeft derhalve een hogere dooreetfactor. Mik op een 
consistentie die slechts een fractie dikker is dan Griekse yoghurt. 

•  Dek de warmgedraaide choemoes gelijk af, zo voorkom je dat de bovenlaag uitdroogt. Bewaar de choemoes, als je die niet 
gelijk serveert, in de ijskast en proef voor het opdienen nog eens. Meestal is er extra zout en citroensap nodig voor de smaak 
en een drup water voor de consistentie.

•  Smeer de choemoes (lauw of op kamertemperatuur, maar beslist niet koud!) met de bolle kant van een lepel mooi uit over een 
bord. Vorm een kratertje in het midden. De truc is om de lepel stil te houden en het bord te draaien. Als de choemoes aan de 
buitenzijde vanzelf mooi glad wordt, weet je dat de consistentie goed is. 

•  Plaats de apart gehouden kikkererwten in het kratertje en vul met olijfolie. Mocht je vergeten zijn om kikkererwten achter te 
houden, vervang die dan door geroosterde pijnboompitjes. Bestrooi met  fijngehakte blaadjes peterselie en paprikapoeder.

Notities:
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HANOS.NL/LIVESTREAM

Kijk nu alle 
livestreams en 
masterclasses 
terug op

INSPIRATIE

Volg ons 
ook op
Pinterest

Al onze receptinspiratie is ook terug te vinden op Pinterest. 
Per onderwerp verzameld in overzichtelijke borden. 

Zo kunt u uw favoriete recepten eenvoudig bij elkaar opslaan.

Scan de QR-code en start direct met pinnen!

PINTEREST

OP & TOP

OP & TOP


