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WORTELTJES EN MUNGBONEN MET GEROOKTE LABNEH EN 
KROKANTE PITA 
 

Gerookte labneh 

600 gram Griekse yoghurt 

4 eetlepels olijfolie 

100 gram oolongthee 

2 eetlepels karweizaad 

2 eetlepels roze peperkorrels 

Lange geschaafde schillen van 2 citroenen 

20 gram tijm 

Grof zeezout en zwarte peper 

 

Krokant pitabrood 

4 pitabroodjes 

60 gram boter, gesmolten 

4 theelepels za’atar 

 

Mungbonen 

240 gram mungbonen 

120 ml olijfolie 

2 middelgrote rode uien fijngesneden 

4 tenen knoflook, fijngesneden 

4 theelepels karwijzaad, licht geroosterd 

1 theelepel venkelzaad, licht geroosterd 

3 eetlepels kristalsuiker 

160 ml Valdespino sherry azijn (of andere goede kwaliteit sherry azijn) 

20 gram muntblaadjes, grofgehakt 

 

Wortel 

1300 gram worteltjes, (zonodig in reepjes van 8 x 1 cm) 

2 eetlepels olijfolie 

 

Vermeng voor de labneh, de yoghurt en 2 eetlepels olie in een kommetje met 0,5 theelepel 

zout. Giet het mengsel in een schone doek en laat uithangen (24 uur in de koelkast), bij 

minder tijd regelmatig uitknijpen. 

 

Bekleed zodra de yoghurt is uitgelekt een wok of een middelgrote pan met een deksel, met 2 

lagen aluminiumfolie. Doe de thee, het karwijzaad, de peperkorrels, citroenschillen en tijm 

hierin met 2 eetlepels water. Zet op hoog vuur en verlaag het als de inhoud na 8 minuten 

begint te roken naar halfhoog. Zet een rooster op de pan met daarop een vel bakpapier met 

kleine gaatjes rondom in de rand. U kunt een priem gebruiken om de gaatjes te maken of het 

papier met een scherp mes kruislings inkerven. Haal de labneh uit het kaasdoek en leg hem 

iets platgedrukt op het bakpapier. Zet het deksel op de pan en rook de kaas 5 minuten. Let op 

dat er geen rook uit de pan ontsnapt. Neem de pan van het vuur en laat nog 5 minuten staan 

(geen rook laten ontsnappen). Leg de labneh in een schaal, laat afkoelen en sprenkel er 

olijfolie over. Zet tot gebruik in de koelkast. 

 

Verhit de oven voor op 120 graden. 

Snijd de pitabroodjes open, leg ze open neer op een met bakpapier beklede bakplaat met de 

snijkant naar boven en bestrijk ze met gesmolten boter. Bestrooi met za’atar en zout. Leg ze 

in de oven en bak ze 1 uur tot het brood gedroogd is maar niet gekleurd. Haal ze uit de oven 

en laat afkoelen. 
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Spoel de mungbonen af en doe ze in een middelgrote pan. Overgiet ze met ruim water, breng 

ze aan de kook en laat ze in 20-25 minuten net gaar worden. Giet ze af, spoel ze na, schud ze 

droog, doe ze in een schaal met zout en zet opzij. 

 

Doe 1 eetlepel olie in een pan en zet op laag vuur. Voeg ui en knoflook toe en smoor ze af en 

toe roerend 8-10 minuten tot de ui glazig is. Voeg karwij- en venkelzaad toe en smoor nog 1 

minuut voor de suiker erbij gaat. Roer 1 minuut en giet de zijn in de pan. Laat hem op 

halfhoog vuur in ca 3 minuten tot de helft inkoken. Neem de pan van het vuur en roer de 

overgebleven 6 eetlepels olijfolie erdoor samen met 1 theelepel zout en versgemalen peper. 

Giet de saus over de mungbonen en zet opzij tot gebruik. 

 

Doe de wortels in een grote pan met gezouten water. Breng ze aan de kook en laat ze in 5-7 

minuten net beetgaar koken. Giet ze af, spoel ze af onde de koude kraan en laat ze drogen. 

Doe 2 eetlepels olie in een grote sauteerpan en zet hem op halfhoog vuur. Doe de wortels erin, 

samen met zout en versgemalen peper en roerbak in 7-10 minuten rondom goudbruin. Neem 

de pan van het vuur en houd warm tot serveren. 

 

Roer voor het opdienen de munt door de mungbonen en verdeel over de borden. Schik de 

wortels erop en dien het gerecht op met bolletjes labneh en het krokante pitabrood erbij. 

 


