
Socca is een dunne, nootachtige 

vuurkoek van kikkererwten, tradi-

tioneel bereid in een houtoven en 

grote platte pannen. Het is typisch 

streetfood uit Nice, maar wordt ook 

gegeten is Genua, waar hij farinata 

heet. 

DIT HEB JE NODIG
Voor de socca

250 g kikkererwtenmeel*

1 volle tl zout

500 ml handwarm water 

6 el olijfolie 

2 el fijngehakte verse 

rozemarijnnaaldjes

*genoeg voor 2 à 3 stuks

Voor de bloemensalade

100 gr mesclun of andere 

gemengde sla

klein handje Thaise basilicum-

blaadjes 

klein handje muntblaadjes, 

fijngehakt

klein handje (paarse) basilicum-

blaadjes

paar takjes geplukte kervel

een handvol eetbare bloemen 

(bijvoorbeeld Oost-Indische kers, 

goudsbloem, viooltjes, korenbloem)

sap van een 1/2 citroen

3 el milde, grassige olijfolie

fleur de sel, om te bestrooien

zwarte peper uit de molen

ZO MAAK JE HET
Doe het kikkererwtenmeel in een kom. Voeg het zout toe, klop 

er met een garde 500 ml handwarm water door en roer tot 

een glad beslag. Roer er 2 eetlepels olijfolie door, dek af met 

plasticfolie en laat minimaal 2 uur bij kamertemperatuur rus-

ten. Verwijder eventueel met een lepel het schuimlaagje dat 

zich op het kikkererwtenbeslag kan vormen en roer het beslag 

nogmaals door.

Verwarm de oven voor op 230 graden. Schenk een flinke 

scheut olijfolie in een grote ijzeren koekenpan, zet in de oven 

en laat gloeiendheet worden. Haal de pan uit de oven (gebruik 

ovenwanten!), schenk er een dunne laag beslag erin, zwenk 

de pan rond zodat het beslag zich over de gehele pan ver-

deelt. Bestrooi met rozemarijn. Bak in 20 – 25 minuten gaar. 

De randjes moeten goudbruin en krokant zijn. Herhaal voor 

een tweede socca (en eventueel een derde, afhankelijk van de 

grootte van de pan).

Meng de droge ingrediënten tot een luchtige salade en leg 

op de socca. Meng het citroensap met de olijfolie en sprenkel 

over de salade. Bestrooi met fleur de sel en draai er flink wat 

zwarte peper over. 

SOCCA MET 
KRUIDIGE 
BLOEMENSLA

GA VOOR MEER INSPIRATIE NAAR 
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