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TUSSENGERECHT 3: LAMS KIBBEH  

 
  Ingrediënten:  Bereiding Kibbeh: 

• Meng de bulgur in lauwwarm water gedurende 30-60 minuten tot de korrels zacht zijn; giet 
vervolgens af en stort de bulgur in het midden van een schone theedoek, vouw de punten van de 
theekoek erover heen en wrijf de korrels, zodat ze een beetje stuk gaan; zet de korrels weg (in de 
koelkast) gedurende 30 minuten om een beetje te drogen; 

• Gehakt: Snijd het lamsvlees is grove stukken en maal in de keukenmachine tot een fijne structuur; 

• Doe het gehakt in een kom, voeg eidooiers, de bulgur en het fijngehakte uitje toe er werk alles met 
de hand door elkaar; 

o Informatie: traditioneel dient de lamsvleesvulling voor de kibbeh losjes van structuur te zijn. Je onderscheidt – 
als je door de krokante korst heen bijt – de delicate vulling met stukjes lamsvlees, pijnboompit, uitjes etc. 

• Voeg nu alle kruiden toe en meng nogmaals goed tot een samenhangende structuur ontstaat en 
gaat “plakken”; giet een scheutje ijswater toe voor het de zachte kneedbare samenhang. 

• maak de handen vochtig en schep 1/12 deel van de kibbeh in de handpalm; druk met de duim van 
de andere hand een kuiltje in het midden en druk het deeg vervolgens gelijkmatig uit; 

Schep een 1/12 deel van het lamsgehakt middenin het kuiltje lamsdeeg en vouw het om de 
vulling heen; Knijp de deeguiteinden bij elkaar, zodat er puntjes aan ontstaan. Zet afgedekt 1 
uur in de koelkast. 

Bereiding labneh: 

• Laat de yoghurt zo lang mogelijk uitlekken in een schone theedoek; 

• Doe de uitgelekte yoghurt vervolgens in een kom en meng met de geraspte knoflook, vers gehakte 
muntblaasjes naar smaak, zo gewenst wat zout en versgemalen zwarte peper en ongeveer 30 ml 
olijfolie; 

• Zet afgedekt weg tot gebruik.  
Voorbereiding voor het uitserveren: 
Afbakken: dit kan in een frituurpan of in een hoge pan met ¾ cm olie. Verhit de olie tot 180 °C en kijk of 
een klein stukje vlees in 2 minuten gaar is; Bak vervolgens alle lams kibbeh en laat uitlekken op 
keukenpapier. 
Uitserveren: tezamen met de labneh en de tussengerechten 1,2 en 3 
 

Wijnadvies tussengerechten 1,2, en 3: Domaine Sauger Cheverny of *Macon Village 

  Kibbeh  

125 g fijne bulgur  
300 g Lamsvlees voor gehakt  

1  eidooiers  
1  kleine ui(en)  
½  tl gemalen piment  

1 tl Libanees 7-kruidenmengsel =  

  baharat  

½  tl zwarte peper uit de molen  
¼  tl kaneel  
½  tl zout (naar smaak)  
15-20 ml ijskoud water  
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