Volgens een oud Joods grapje
laten de Joodse feestdagen zich
gemakkelijk samenvatten: ‘Ze
probeerden ons te vermoorden,
wij wonnen... eet smakelijk!’
In het geval van Chanoeka
betekent dat: ‘De Grieken
probeerden ons te vermoorden,
de Maccabeërs wonnen… waar
zijn de latkes?’
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n de meeste naslagwerken krijgen latkes de vertaling van aardappelkoekjes mee. Toch draait het niet om de
aardappel. Alleen de olie, waarin de
latkes worden gebakken is onontbeerlijk. Die moet ons herinneren aan het
Chanoekawonder. Even het geheugen opfrissen: het enige kruikje olijfolie dat de Maccabeërs terugvonden na de herovering van de
Tempel, was net genoeg om de menora één
nacht te laten branden. Terwijl het acht dagen duurde om nieuwe olie aan te leveren. In
de tussentijd schoot God te hulp: hij liet het
kleine beetje olie acht dagen branden. Om dit
te vieren steken we elk jaar de chanoekia aan.
Liefst met olijfolie, maar vaak met kaarsen.
Met kaarsvet is het moeilijk koken, maar olie

Die avond zouden ze
eindelijk hemelse
latkes eten
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leent zich prima voor bakken, braden en frituren.
Met drie lezers ging het NIW op zoek naar
de ware latke. Waarom te rade gaan bij drie
verschillende koks, vraagt u zich vermoedelijk af. Vereist een simpel pannenkoekje
een dergelijke grondige speurtocht? Een oud
Chanoekaverhaal verklaart veel.

Geheim recept

Lang geleden maakte iedereen in een Pools
stadje latkes voor Chanoeka. Elke familie
had zijn eigen ingrediënten en over de perfecte receptuur werd driftig gediscussieerd.
De een zweerde bij broodkruim, de ander bij
aardappelmeel, een derde voegde peterselie
toe, iets waar de rest weer tegen ageerde. De
enige die zich stilhield was Malke, de vrouw

van de kleermaker. Ze zwoer bij haar eigen familierecept en dat gaf ze niet prijs. Uit angst
dat anderen misschien haar geheime ingrediënten zouden kunnen proeven, bakte ze op
een gegeven ogenblik alleen nog maar latkes
voor haar eigen gezin. Daardoor kregen Malkes latkes gaandeweg een legendarische status.
Ook Berel, de schoenmaker, dacht met
weemoed terug aan Malkes latkes. Helemaal
omdat zijn eigen vrouw Yentel er maar weinig van bakte. Op een gegeven moment had
Berel zo zijn buik vol van de loodzware deegkoeken thuis, dat hij besloot het geheime recept van Malke te jatten. Hij verschool zich
achter het keukenraam van de kleermakersvrouw en noteerde hoe zij haar latkes bereidde. Toen snelde hij naar huis en vertelde Yen-
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e perfecte latke
heel dun, in zonnebloemolie,” probeerde Berel nog. „Zonnebloemolie!? Wat is er mis met
schmaltz?! En latkes horen stevig te zijn.”
Die avond ging het gezin van de schoenmaker eens goed zitten voor Malkes geheime
latkes. Die vielen vies tegen. „Ze zijn helemaal niet luchtig,” vonden de kinderen. „Wat
nou geheim recept,” zei Yentel smalend, „ze
smaken precies als de onze.” „Dacht ik het
niet,” besloot Berel, „latkes smaken altijd
hetzelfde.”
Natuurlijk zaten zowel Malke als Yentel
fout. Over smaak valt te twisten, maar latkes horen in de olijfolie gebakken te worden.
Dat was immers het soort olie waarmee de
menora werd aangestoken. Maar de latkes
van de Joodse buurtsuper David’s Corner en
thuiskoks Judy Hertzberger en Chris Moorthaemer gaan ook niet in de olijfolie. Zonnebloem- of arachideolie gebruiken ze. Maar
– geheel naar aloud Joodse gebruik – houdt
daarmee de eensgezindheid op.

tel wat hij had gezien. Die avond zouden ze
eindelijk hemelse latkes eten.
„Vijf aardappelen en twee eieren,” stak
Berel van wal. Maar Yentel antwoordde dat
ze nooit anders deed. „Daarna gaan er ﬁjngehakte lenteuitjes doorheen.” Yentel schudde haar hoofd. „Wat een aanstellerij. Wij gebruiken gewone uit.” Met tegenzin schilde
Berel een ui. „Malke voegde vervolgens een
lepel meel toe,” las Berel van zijn blaadje.
„Meel!? Je maakt een grapje. In latkes hoort
broodkruim,” brieste Yentel. Berel deed een
lepel broodkruim in het beslag en las de rest
van de afgekeken ingrediënten voor: „Snufje
peper, citroensap en peterselie.” „Die Malke
is gek,” zei Yentel, „peterselie hoort over de
wortels, citroensap in de thee en van peper
ga je niezen.” „Daarna bakte Malke de latkes

1 TEWET 5773

NIW7312_Latkes 2

Judy Hertzberger

Perfecte latkes

volgens Judy, Chris en Benjamin
- 6 aardappels, vastkokend of kruimig,
met de hand geraspt of met de keukenmachine
- 1 ui of absoluut geen ui
- 3 eieren
- 1 eetlepel bloem of juist matsemeel
- Zout of absoluut geen zout
- Peper
Vorm zo dun mogelijke of juist lekker dikke schijfjes. Bak of frituur ze in
zonnebloemolie of arachideolie. In een
koekenpan of in de frituur. Of in de
halogeenoven.

Latkes voor beveiligers

De Amerikaans-Nederlandse Judy Hertzberger maakt elk jaar een paar honderd latkes.
Voor haar eigen gezin en vooral veel gasten.
Elk jaar nodigt Judy één Chanoeka-avond alle
sjomriem, beveiligers, van Bij Leven en Welzijn uit. “Deze mensen staan het hele jaar in
weer en wind voor de sjoels en kunnen wel
wat waardering gebruiken,” zegt Judy. „Het
is ondankbaar werk. Mensen lopen langs en
zeggen vaak niet eens gedag.” Voor het derde
jaar ontvangt ze vijftig sjomriem en bestuurders die kunnen kiezen uit twee soorten latkes. De klassieke met aardappel maakt Judy
zoals haar Poolse moeder ze maakte. Alhoewel, het is haar te veel werk om de aardappels
op de hand te raspen: „Ik hou van gemak en
met de keukenmachine gaat het even makkelijk.” Behalve aardappels, gebruikt Hertzberger eieren, een ui, bloem en zout en peper.
Het liefst gebruikte ze de Idaho-aardappels
van haar moeder, maar de licht-kruimige
Agria doen het ook prima. Voor de variatie
maakt ze een tweede variant met courgette
in plaats van aardappel. De latkes gaan zo
dun mogelijk in de pan. Dan zijn ze het knap-
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‘Ik hou van het
pure, de traditie
en natuurlijk de
gezelligheid’

Chris Moorthaemer

perigst. Het is het beste om ze direct op te dienen, maar dat is voor vijftig man ondoenlijk.
Daarom bakt ze de latkes eerder en gaan ze
kort tevoren de oven in. Onafgedekt, anders
worden ze alsnog zompig.

Appels en aardappels

Chris Moorthaemer heeft de kunst van het
Joodse koken niet van huis uit meegekregen.
De gewezen politieman is niet-Joods, maar
inmiddels toe aan zijn tweede Joodse vrouw:
„Sommigen zeggen dat het masochisme is.”
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Zijn liefde voor de Joodse keuken is gaandeweg ontstaan: „Ik hou van het pure, de traditie en natuurlijk de gezelligheid.” Latkes
leerde hij bakken van Yvonne van Gelder,
kookdocente bij het educatief centrum Crescas. Ook Chris maakt twee soorten. Voor zijn
aardappellatkes gebruikt hij dezelfde ingrediënten als Hertzberger, behalve de ui: „Ik
ben een liefhebber van ui, maar niet in de
latkes.” Het raspen gaat op de hand, Moorthaemer kookt zo authentiek mogelijk. Het
resultaat valt wat tegen, de latkes vallen uit
elkaar. Maar zijn sefardische variant – met
appels in plaats van aardappels – lukt prima. Een keur aan Noord-Afrikaanse kruiden
als kardemon, gember en kaneel geven de
pannenkoekjes een zoete smaak. Chris probeerde het eerst olieloos in de oven, maar dat
pakte slecht uit. In de halogeenoven gaat het
beter. Het resultaat is een zoet pannenkoekje voor bij de kofﬁe, waarvan de smaak sterk
aan broodsjalet doet denken.

Afbaklatkes

Niet iedereen houdt van kokkerellen. Gelukkig verkoopt David’s Corner aardappellatkes
die je thuis alleen nog maar hoeft af te bakken. Kok Benjamin Friedman bakt daarom

Benjamin Friedman

elke Chanoeka ruim tweeduizend latkes
voor 80 procent. In de frituur. De Israëli gebruikt vastkokende aardappels, matsemeel
en absoluut geen zout. Want in een bekend
liedje over de lewiewa, zoals de latke in Israël
heet, wordt de zoetheid geprezen: „Ze moeten warm en zoet. Mensen kunnen altijd
thuis zout toevoegen.” Met zijn bonkige handen vormt hij stevige latkes: „Lekker dik, dan
heb je tenminste iets om op te kauwen. Anders zijn ze ook de verkoopprijs van 95 cent
niet waard.” ■
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