
ONE FOR THE ROAD

400 gram diepvries erwten
50 gram bulgur
handvol koriander, munt en peterselie
4 lente uitjes
2 tenen knoflook
1 tl gemalen komĳn
handvol broodkruimels
zonnebloemolie

aquafaba (uitlekvocht van een blik kikkererwten)
halve citroen
halve eetlepel mosterd
180 - 240 ml zonnebloemolie

One for the Road // goed en gezond thuis of onderweg
Het team van One for the Road weet als geen ander hoe je
smaken uit alle windstreken kan combineren. Al 20 jaar lang
bereiden zĳ dagelĳks verse maaltĳden met pure smaken voor
crew en artiesten van Oerol. Eén van hun specialiteiten is
doperwtenfalafel met vegan mayonaise.
 
Wat zĳn de ingrediënten?
voor de doperwtenfalafel

 
en voor de vegan mayonaise

 
Ziet er goed uit. Hoe kunnen mensen thuis het eilandgevoel
op hun bord krĳgen? 
"Ik zou zeggen: schep een bordje vol, ga lekker zitten, hou een
schelp tegen je oor, zet een video van de zee aan en doe alsof
je op Oerol bent."
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erwtenfalafel
& vegan mayo

Hoe maakt je de erwtenfalafel?
Laat de erwten ontdooien en kook de bulgur volgens de
verpakking. Maal de doperwten, de helft van de bulgur, ui,
knoflook, koriander, peterselie, muntblaadjes en komĳn 1.5
minuut in de keukenmachine tot puree. Doe in een kom en
doe er de rest van de bulgur en het zelfrĳzend bakmeel door.
Voeg zout, peper en eventueel broodkruimels toe en maak er
kleine burgers of balletjes van. Verhit een laag olie van 6
centimeter in een ruime pan tot 180 graden. Controleer
eventueel de temperatuur met de keukenthermometer.
Frituur ze in 3 min. in de hete olie. Schep uit de pan met een
schuimspaan. Laat uitlekken op keukenpapier. Herhaal tot de
puree op is. 
 
Hoe maak je de vegan mayonaise?
Doe de aquafaba in een mengbeker, voeg een eetlepel
mosterd toe, beetje citroensap, peper en zout, en meng het
geheel. Voeg nu de olĳfolie toe en je zal zien dat het heel snel
bindt. Voeg meer olie toe als het nog niet dik genoeg is. Is het
te dik, dan maak je het weer wat dunner met citroensap. 
 
Eet smakelĳk!

Oerol x Slow Food Youth Network Nederland
www.sfyn.nl

www.onefortheroad.nl


