
 
Oppskrift fra: 
 
Jerusalem, A cookbok, Yotam Ottolenghiog og Sami Tamimi 
 
 
Falaffel 
 

 
 
 
Falaffel og hummus er en hverdagsrett for muslimer i Jerusalem. I Israel får man ofte servert falaffel i 
pitabrød med hummus, tahini saus, sterk chillisaus og salat. Et typisk scenario for mødrene i Israel er 
at skolebarna kommer hjem mette fra skolen fordi de har kjøpt seg et stort pitabrød med falaffel på 
vei hjem fra skolen, og mammas middag blir stående igjen på tallerken. Forfatterne av boken 
forteller at slike scener utspiller seg både i øst- og vest-Jerusalem.  
 
Ingredienser: 
250 g tørkede kikerter 
½ medium løk, finhakket 
1 hvitløksbåt, presset 
1 ss finhakket bladpersille 
2 ss finhakket fersk koriander  
¼ ts cayenne pepper 
½ ts finmalt kumin 
½ ts tørket koriander 
¼ ts koriander 
¼ ts kardemomme 
½ ts natron 
3 ss vann 
Mel 
Solsikkeolje til steking (rapsolje kan også brukes) 



½ ts sesamfrø 
Salt 
 
Fremgangsmåte: 
Dagen før skal tørkede kikerter plasseres i en stor bolle og dekkes med vann. Vannvolumet skal være 
det dobbelte av volumet til kikertene i bollen. Kikertene skal ligge og svelle over natten. Dagen etter 
helles vannet ut og kikertene tørkes. Ha i fersk koriander, persille, hvitløk og løk i bollen. Ha 
blandingen i en blender (kjøttkvern er også anbefalt) og finhakk blandingen. Det skal ikke bli 
fullstendig most (ikke bli paté). Tilsett krydder, natron, ¾ ts salt, mel og vann. Bland alt sammen med 
hendene til alle ingrediensene er jevnt fordelt i blandingen. Blandingen skal hvile i kjøleskapet i ca. 1 
time.  
Ha i olje i en stekepanne (kokken anbefaler at oljen skal dekke ca. 7 cm av stekepannen  (jeg brukte 
mindre) og varm oljen til ca. 180 °C. Ta ut 1 ss av kikerterdeigen og form den med hendene til små 
boller på størrelsen med en valnøtt. Dynk bollene i sesamfrø og stek dem til de er brune og 
gjennomstekte. 
 
Dekk en tallerken med kaffefilter og ha de ferdigstekte fallaflene på denne tallerkenen. Kaffefilteret 
er for å trekke ut litt av fettet fra fallafelbollene. 


