
1 Meng de gereesh, de bulgur en komijn door elkaar. Voeg 250 milliliter 

lauw water toe en wrijf het in tot de bulgur-griesmeelmix het meeste vocht 

heeft opgenomen. Dek het deeg af met plasticfolie en laat 1 uur staan op 

een warme plek.

2 Week de barberry’s minstens 15 minuten in 1 kopje heet water. Als je 

cranberry’s gebruikt, snijd deze dan fijn. Verhit de olijfolie in een hapjespan 

op middelhoog vuur en fruit hierin de ui 5 minuten. Voeg de wortel, 

knoflook, doperwten, mais, peterselie, zevenkruidenpoeder, kurkuma, 

zwarte peper en zout naar smaak toe en bak 4 minuten mee. Knijp de 

barberry uit en voeg deze samen met de walnoten toe.

3 Voeg de ghee en 2 theelepels zout toe aan het deeg en kneed het door 

er met je knokkels op te duwen en het samen te persen tot het een fijn 

werkbaar deeg is. Voeg tussendoor 100 milliliter water toe en probeer niet 

te veel te kneden. Het deeg is makkelijk om mee te rollen wanneer het niet 

te veel aan je vingers plakt maar wel een geheel vormt. Wanneer het te 

plakkerig is, voeg je wat extra griesmeel toe.

KUBBEH’T BULGUR
Ik heb kubbeh voorbij zien komen met zo’n dikke korst dat ik echt goed Ik heb kubbeh voorbij zien komen met zo’n dikke korst dat ik echt goed 

moest kijken of het geen gehaktbal was. Dit is natuurlijk niet hoe kubbeh moest kijken of het geen gehaktbal was. Dit is natuurlijk niet hoe kubbeh 

bedoeld is, maar ik begrijp het wel  –  de mijne zagen er in het begin bedoeld is, maar ik begrijp het wel  –  de mijne zagen er in het begin 

ook zo uit. Ik heb m’n leven, de cultuur en deze keuken zo vervloekt toen ook zo uit. Ik heb m’n leven, de cultuur en deze keuken zo vervloekt toen 

ik een keer 400 kubbeh moest maken voor een cateringklus. Je begint ik een keer 400 kubbeh moest maken voor een cateringklus. Je begint 

dan met een lompe gehaktbal en je werkt in de loop der tijd toe naar dan met een lompe gehaktbal en je werkt in de loop der tijd toe naar 

verfijndere, dunkorstige kubbeh. Mijn zusje vindt het zonde om zo'n verfijndere, dunkorstige kubbeh. Mijn zusje vindt het zonde om zo'n 

labour of lovelabour of love als kubbeh in de frituur te gooien. Zij is van mening dat  als kubbeh in de frituur te gooien. Zij is van mening dat 

gekookte kubbeh, die nog nattig en zacht is, verfijnder smaakt. gekookte kubbeh, die nog nattig en zacht is, verfijnder smaakt. I beg to I beg to 

think differentlythink differently, maar de keuze is aan jou. Eenmaal gekookt kun je ze , maar de keuze is aan jou. Eenmaal gekookt kun je ze 

dus al eten met bijvoorbeeld noomichutney (blz. 207). dus al eten met bijvoorbeeld noomichutney (blz. 207). 

VOOR DE KORST
250 g gereesh of fijne 

harde tarwegriesmeel 

250 g fijne bulgur

2 theel. komijnzaad, 

geroosterd en fijngemalen

VOOR DE VULLING
40 g barberry's of 80 g gezoete, 

gedroogde cranberry's

6 eetl. olijfolie

1 ui, gesnipperd

50 g wortel, in kleine 

blokjes van ½ cm

3 knoflooktenen, geperst

50 g doperwten

75 g maiskorrels, uit blik

80 g verse peterselie, blad 

en stengels fijngesneden

1 theel. Arabische 

zevenkruidenpoeder, zelfgemaakt 

(blz. 208) of van de supermarkt

1 theel. kurkuma 

2 theel. zwarte peper, fijngemalen

2 theel. zout + extra, naar smaak

50 g walnoten, medium 

gehakt (niet grof, niet fijn)

plantaardige kubbeh

vervolg op volgende pagina

vervolg ingrediënten 

op volgende pagina

VOOR 12-15 KUBBEH BEREIDINGSTIJD 1  uur    WACHTTIJD 1 uur
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4 Zet een schaaltje met neutrale olie klaar. Vet je handen in met wat olie, 

neem ongeveer 80 gram deeg en rol hier een bal van. Houd de bal vast 

tussen de duim en wijsvinger van je ene hand. ‘Hol’ het deeg uit door in 

het midden van de bal met de wijsvinger van je andere hand te drukken. 

Druk de randen aan terwijl je de kubbeh draait zodat het omhulsel een 

gelijkmatige dikte heeft. Houd de kubbeh nog steeds met behulp van je 

wijsvinger en duim vast in je handpalm. Vul met 1½ eetlepel vulling. Draai 

de kubbeh dicht door de randen naar elkaar toe te brengen en te drukken 

en te duwen tot het glad is – dit gaat makkelijker als je handen vettig 

zijn. Als je ergens barstjes vindt in de kubbeh, maak je deze glad door je 

handen extra in te vetten en die plekken glad te strijken. Traditioneel kun 

je er nu een punt in vormen, maar dit hoeft niet per se als je een groentje 

bent. Leg de kubbeh op een plastic zak of folie. Houd het deeg tussendoor 

afgedekt met een theedoek en voeg steeds beetje water toe als je lang 

bezig bent om te voorkomen dat het deeg uitdroogt.

5 Ik zou eerst 1 kubbeh testen voor je de rest maakt. Breng een ruime pan 

met water en 1 eetlepel keukenzout aan de kook. Laat de kubbeh hier 

voorzichtig op een schuimspaan in zakken. Inshallah valt je kubbeh niet 

uit elkaar. Indien dat wel gebeurt, dan zitten er waarschijnlijk gaten in het 

deeg. Daarom is het belangrijk dat je de kubbeh gladstrijkt. De kubbeh is 

gaar als deze iets gaat drijven. Schep uit de pan en laat uitlekken in een 

vergiet. Vul water en zout aan tijdens het koken.

6 Verhit olie in een (frituur)pan op 170 °C. Bak de kubbeh in circa 

5 minuten krokant en goudbruin. 

4 eetl. ghee of plantaardige 

boter, op kamertemperatuur

keukenzout

neutrale olie om in te frituren 

+ extra om mee in te vetten

extra nodig plasticfolie 

of plastic zak

 TIP 

Je kunt de kubbeh na het rollen 

of na het koken invriezen. Ik zou 

het na het koken doen, dan weet 

je zeker dat ze niet uit elkaar 

vallen. Het handigst is om tussen 

de laagjes kubbeh een dunne 

plastic zak te leggen.

NOOMI 120

Parkuitgevers_Noomi_binnenwerk_14.indd   120-121Parkuitgevers_Noomi_binnenwerk_14.indd   120-121 04-07-2022   16:4004-07-2022   16:40



1 Rooster het mosterd-, koriander- 

en komijnzaad in een koekenpan 

zonder olie gedurende 5 minuten 

op laag vuur. Schep regelmatig 

om zodat de specerijen niet 

verbranden.

2 Maal de specerijen en gedroogde 

limoen in een vijzel met wat zout fijn.

3 Breng de dadels samen 

met de gevijzelde specerijen, 

chilivlokken, het venkelzaad en de 

gemberpoeder en 400 milliliter 

water in een pan aan de kook en 

NOOMICHUTNEY
Deze dip heeft alles wat je van een dip kan verwachten en meer. Met haar zwoele zwarte voorkomen is ze Deze dip heeft alles wat je van een dip kan verwachten en meer. Met haar zwoele zwarte voorkomen is ze 

fruitig, kruidig, pikant en geeft je ook nog een aardse, zurige knuffel bij binnenkomst. Ook hier geldt, net als fruitig, kruidig, pikant en geeft je ook nog een aardse, zurige knuffel bij binnenkomst. Ook hier geldt, net als 

bij de amba: deze chutney wil je standaard in je koelkast hebben staan. Ze is lekker bij kubbeh en alles wat bij de amba: deze chutney wil je standaard in je koelkast hebben staan. Ze is lekker bij kubbeh en alles wat 

streetfood-gerelateerd is. Deze fruitige dame is thuis in de streets maar ook in de boujee-lifestyle, want ze streetfood-gerelateerd is. Deze fruitige dame is thuis in de streets maar ook in de boujee-lifestyle, want ze 

blijkt ook goed te gaan op een elegant kaasplankje. Eenblijkt ook goed te gaan op een elegant kaasplankje. Een femme fatale femme fatale om van te houden. om van te houden.

INGREDIËËNTEN 
1½ eetl. mosterdzaad

1½ eetl. korianderzaad

1 eetl. komijnzaad

2 theel. chilivlokken

2 theel. venkelzaad

3 theel. gemberpoeder

7 zwarte gedroogde limoenen, 

pitjes verwijderd

zout

150 g dadels, ontpit

extra nodig vijzel; blender

kook de dadels kapot; dit duurt 

ongeveer 25 minuten. Als er veel 

water verdampt is, voeg dan wat 

extra water toe.

4 Pureer de saus glad in een 

blender en breng op smaak met 

zout, wat extra chilivlokken of een 

beetje suiker.

chutney met gedroogde limoen en dadel

VOOR 500 ml dipsaus BEREIDINGSTIJD 35 min.

CONDIMENTEN 207
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