
Ingrediënten Asure Noach pap 
ca. 10 porties 

 
• 225 gram hele tarwe 
• Ruim gekookt water (bijna anderhalve liter) 
• Kristalsuiker naar smaak 
• 70 gram gedroogde abrikozen 
• 50 gram rozijnen, naar smaak meer. 
• 1 blikje kikkererwten (100 gr) 
• 1 blikje witte bonen (100 gr) 

(Mag ook droge kikkererwten en witte bonen gebruiken. Nacht laten weken en 
daarna gaarkoken) 

• 70 gram gepelde hele amandelen  
• citroenschil of een theelepel citroenrasp uit een potje 
• snufje kruidnagel 
• snufje nootmuskaat 
• zakje vanillesuiker 

 
walnoten, sesamzaadjes, kaneel en granaatappel voor garnering. 
 

Bereidingswijze 
 

1. Tarwe met lauw/ warm water goed wrijvend schoonmaken. 1 of 2 keer herhalen. 
Hele nacht in water laten weken. 

2. De volgende ochtend de tarwe weer een paar keer goed spoelen zodat het troebele 
gelige vocht zo veel mogelijk weg is. Daarna in ruim water (ruim halve liter) laten 
koken. Goed blijven roeren tijdens het koken om aanbakken te voorkomen. 

3. Nadat het gekookt is, het vuur uitzetten en een tijdje laten staan zodat het vanzelf 
gaat door gaat wellen/ uitzetten. Een uur of langer.  

4. Ik geef het wellen ruim de tijd. Het vocht dikt vanzelf een beetje in. Vaak doe ik er 
weer ruim gekookt water bij (ca een halve liter) om het daarna weer te laten koken 
en laat ik het rustig weer een uurtje staan. 

5. Ondertussen de resterende onderdelen voorbereiden: 
- Gedroogde abrikozen in kleine blokjes snijden. 
- Rozijnen in kokend water laten wellen. 
- Kikkererwten en witte bonen uit blik halen en laten lekken.  
- Amandelen (heel of schilfers) kunnen ook even worden gebakken voor de geur. 
- Citroenschil raspen 
- Granaatappelpitjes loshalen voor garnering 



6. Als alles klaar is dan pan weer op het vuur. Al roerend weer rustig laten koken. Een 
paar tikjes met de staafmixer gebruiken om het vocht nog meer aan te dikken. Niet 
te veel want het moet ook weer geen brinta pap worden. 

7. Suiker toevoegen naar smaak. Ik doe zelf 400 gram voor 225 gram tarwe. Het moet 
zoeter zijn dan je normaal zou eten. Als het afkoelt dan wordt de smaak namelijk 
altijd minder. 

8. Overige ingrediënten toevoegen. Blijf roeren totdat je tevreden bent met de smaak 
en consistentie. Het moet wat waterig blijven als je niet wil dat het te hard wordt 
wanneer het afgekoeld is. (Geen lekker gevoel in je mond) Als het afkoelt wordt het 
vanzelf dikker dus hoe dunner hoe beter. 

9. Kruidnagel(poeder) en nootmuskaat toevoegen. Citroenschil en vanillesuikerzakje 
toevoegen. 

10. Paar keer goed roeren en in borden doen om te laten afkoelen. Mag ook warm 
gegeten worden maar dan is het dus wel zoet. Versieren met gebrande 
sesamzaadjes, walnoten, kaneel en granaatappel. 

 
Opties: toevoegen van gedroogde vijgen in stukjes, rijst, sinaasappelschil, appel in stukjes 
etc. 
 


