
BAKTALENT

Mexicaanse 
maïs 

Waan je in je eigen  
achtertuin in Mexico met 

elote: hét streetfood van deze 
zomer. Voor elote smeer je 
gegrilde maïskolven in met 

een mengsel van mayonaise, 
zure room en geraspte cotija 

– Mexicaanse kaas die, 
afhankelijk van de rijping,  

te vergelijken is met feta of 
parmezaan. De maïskolven 

worden getopt met limoensap, 
chilipoeder en zout en eet  

je zo uit het vuistje.  
Lekker bij een margarita  

of glas mezcal. 

We eten minder vlees, maar als we het doen dan niet veel én van uitmuntende kwaliteit. 
Nieuw in horecaland: de slagerskeuken. Low key (Franse) gerechten met kwaliteitsvlees en 
zeer verfijnd van smaak. Al gespot in New York, Londen en natuurlijk carnivorenstad Parijs, 

maar nu ook in Amsterdam. Café Rijsel opende vanwege de coronacrisis Slagerij Rijsel – de plek 
voor hun befaamde poussin, côte de boeuf en vleeswaren – en de deuren gingen ook open 
voor een slagerslunch in Rijsel-stijl. En zij zijn niet de enige. Zo genieten we al langer van 
charcuterie, boudin blanc en paté en croûte bij Bouchon du Centre en sinds kort ook bij de 

Amsterdamse Slagerij de Beurs. rijsel.com • bouchonducentreamsterdam.com • slagerijdebeurs.nl

Pasta op z’n 
MIDDEN-OOSTERS

De slagerskeuken 3.0

- DOE MEER MET - 
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delicious.  1514  delicious.  

food-update
TEKST LISELOTTE LEGEBEKE BEELDREDACTIE CARLA HAPPEE

September betekent nog volop lekker weer en dan zijn verrassingen voor buiten 
eten uit de Midden-Oosterse, Mexicaanse en Koreaanse keuken heel welkom. 
Ga voor broodnodige variatie; jij serveert straks roti canai, sabich en gilgeori! Pasta is zo Italiaans als pizza en pancetta, dus denken  

we al snel aan Italiaanse en mediterrane ingrediënten  
als gezelschap. Maar smaakmakers als miso, za’atar  

en gekonfijte citroen is ook verrassend lekker. 
Voor zijn kookcolumn in The Guardian maakte Yotam 

Ottolenghi za’atar cacio e pepe, wat een killer twist op de 
Italiaanse klassieker blijkt. Net als een lepeltje miso van 

een simpele tomatensaus het gerecht van je dromen 
maakt. En wist je dat fijngehakte gekonfijte citroen perfect 

past in een frisse pastasalade of warme pasta met vis? 
Probeer, experimenteer en verras. theguardian.com

Ook besmet met het 
broodbakvirus? Dan is  
@memoirsofabaker  
een must om te volgen 
op Instagram. De geta- 
lenteerde thuisbakker 
Gareth uit Cardiff in 
Wales bakt de mooiste 
creaties en deelt zijn 
foto’s, tips en recepten. 
Een bron van inspiratie 
en educatie!  
instagram.com/
memoirsofabaker

T I P S  VA N  E E N 



Sabich is Ottolenghi’s favoriete afhaaleten  
en wij snappen dat helemaal. Een hap van zo’n goed 
gevulde pita met gefrituurde aubergine, gekookt ei, 

tehina*, Israëlische salade, pittige mango pickles amba 
en veel gehakte bladpeterselie is als na een lange dag 

neerploffen op de bank: pure comfort en je hoopt dat er 
nooit een einde aan komt. Gelukkig voor ons is Yotam niet 
de enige fan en kun je steeds vaker sabich bij Israëlische 
restaurants als ManaMana, Bepita en Neni in Amsterdam 
bestellen. Ook kun je de broodjes makkelijk zelf maken. 

Amba koop je kant-en-klaar bij Midden-Oosterse winkels. 
* Tehina maak je door tahini van topkwaliteit te mengen 

met ijskoud water, citroensap en een snuf zout. Volg 
Ottolenghi’s boek Jeruzalem voor het recept voor sabich. 

estherscookery.nl  

LUNCHBOX DE LUXE
Thuis of op kantoor lunchen in stijl? Dat doe je uit de 
lunchboxen van Point-Virgule die er niet alleen goed 
uitzien, maar ook handig zijn. Ze zijn gemaakt van 
roestvrij staal met een deksel van duurzaam bamboe  
en een siliconen dekselrand waardoor ze goed sluiten. 
Stapelbaar, duurzaam en te koop in allerlei maten en 
vormen, vanaf € 13,95. debijenkorf.nl
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Kijkje achter  
   de schermen

Frisdrank van klokhuis en schillen,  
in plaats van het vruchtvlees van  

een appel. Dat is Leppa, een  
100% natuurlijk drankje van 

appelresten die anders worden 
weggegooid. Verder alleen met 

water, gember- en citroensap, dus 
dus Leppa is vrij van onnodige 

toevoegingen zonder in te leveren  
op smaak. Al te bestellen bij 
verschillende restaurants en  
cafés of via leppalimo.com.

100% NATUURLIJK,  
100% SMAAK

delicious.  1716  delicious.  

food-update.

Sabich  
is de nieuwe  
pita falafel

Yotam Ottolenghi is een bekende naam, maar Noor Murad – het brein achter velen van zijn originele 
creaties – is veel minder bekend. De uit Bahrein afkomstige Noor is een van de receptontwikkelaars in 

Ottolenghi’s testkeuken. Werp één blik op haar Instagram-account en je kunt niet anders dan op  
de volgknop klikken. Voor culinaire inspiratie, maar ook voor een kijkje achter de schermen voor  

Ottolenghi’s nieuwste gerechten. Like! Instagram.com/noorishbynoor

Gek op chocolade? Zet dan Le Chocolat van sterrenchef 
Alain Ducasse op je to-go lijstje voor Parijs. Waan je een 
culinaire ekster tussen de schappen vol met de mooiste 
chocoladerepen, doosjes vol bonbons en chique potjes choco-
pasta. De chocolade van Ducasse komt uit Latijns-Amerika en 
Zuidoost-Azië, en de keuze is reuze. Zo telt de pure chocolade 
alleen al meer dan tien variaties en dan hebben we het nog niet 
over de extra smaakmakers als noten, fruit en specerijen. Mijn 
favoriet is de pure chocoladereep met kokos & passievrucht, 
maar wat je ook koopt, een verkeerde keuze bestaat hier niet. 
Inmiddels zijn er meer winkels in de stad en heeft Ducasse zijn 
assortiment ook uitgebreid met ijs en koffie. Reden genoeg  
voor een culi-tripje naar Parijs. lechocolat-alainducasse.com

- Sterrenchocolade -
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delicious.  19

food-update.

Elk nadeel... de quarantaine 
bracht ook culinaire trends:  

van gardenscape focaccia’s  
tot pan banging cookies.  
Dat laatste is een uitvinding 
van foodblogger Sarah 
Kieffer, die het recept voor 
haar inmiddels wereldbe-
roemde chocolate chip 

cookies schreef voor The Vanilla 
Bean Baking Book. Het boek 

kwam uit in 2016 en hoewel de 
koekjes toen al een instant succes 

waren, gingen ze begin 2020 pas echt de 
wereld over. De naam, pan banging cookies, slaat op de 
techniek die je toepast om de kenmerkende rimpels te 
creëren. Tijdens het bakken sla je om de paar minuten 
de bakplaat tegen het ovenrek, waardoor er steeds een 
nieuw randje ontstaat. Het resultaat? De lekkerste 
chocoladekoekjes ever. thevanillabeanblog.com 

PAN BANGING 
CHOCOLATE CHIP 

COOKIES

Gilgeori is een kruising tussen de Japanse katsu sando en 
okonomiyaki en betekent letterlijk street toast. Het wordt 
op elke Koreaanse straathoek gemaakt en is een soort 
tosti met ei, fijngesneden kool en meer knapperige 
groenten, gesmolten kaas, ketchup, ham en mayo. Het is 
de perfecte combinatie van knapperig, romig en fris-zuur. 
Ontzettend lekker! Nu nog hopen dat de street toasts ook 
hier op straat te koop komen.

K O R E A A N S E  T O S T I

Door de coronacrisis veranderde uit eten gaan volledig en begon de ene topzaak na  
de andere met bezorgen. In Londen kun je dus ook een Ottolenghi-menu bestellen:  

een selectie uit het assortiment van zijn bekende deli’s, met bijvoorbeeld geroosterde 
aubergine met zhoug, tahini, amba – pittige mango-augurkpickles uit Irak – 
en sperziebonen met chermoula en shawarma pie met aardappels en tahini. 

De bom zijn de dinners-for-two: royale pakketten met Ottolenghi-gerechten om je  
tafel te vullen. Denk aan met lamsvlees gevulde aubergines, gestoofde aubergine  

met tomaat, frisse salade en meer. Als toetje kun je gaan voor zijn favoriete  
eton mess met aardbeien, meringue, rozenblaadjes en granaatappelmelasse.  

Thuisbezorgd was nog nooit zo lekker. ottolenghi.co.uk/delivery

Ottolenghi to-go 
dinner for 2

Wie in Maleisië is geweest kent roti canai 
ongetwijfeld. Het luchtige, vettige flatbread 
dat ook wel roti paratha worden genoemd,  
is wat stokbrood voor de Fransen en pita  
in het Midden-Oosten is. De roti’s worden 

gemaakt door soepel gistdeeg heel dun uit 
te rollen en weer op te vouwen met olie  
of boter. Door dit te herhalen ontstaan 

meerdere dunne laagjes.  
Dan wordt het deeg gebakken op een hete 

plaat, met of zonder ei, bosui, kruiden, 
gedroogde vis of vlees erin. Tot ons grote 
geluk nu ook in Nederland gespot, onder 
meer in het boek Indorock! van Vanja van  
der Leeden en een vergelijkbare variant  

in Falastin, het kookboek van Yotam 
Ottolenghi’s vriend en zakenpartner  

Sami Tamimi. Gelukkig verkopen sommige 
Nederlandse en Aziatische supermarkten ze 
kant-en-klaar. Je eet roti canai gewoon zo  
of gebruik het als bestek bij curry en stoof.  

Fluffy  
flatbread


