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De grote
candybartest
Jarenlang moesten we het doen met Nuts. Inmiddels is het aanbod kosjere
candybars imposant. Het NIW loodst u door misselijkmakende hoeveelheden
noga, karamel, gepofte rijst, pinda’s en veel, véél melkchocolade.

et was september 1995
en een hevige opwinding
maakte zich meester van
de leefkuil van Maimonides.
Het gonsde al een paar dagen
door de centrale ruimte van de
Joodse middelbare school. De
aanstaande kasjroetlijst, de jaarlijkse uitgave van het rabbinaat
met alle toegestane producten, zou volgens
goed ingelichte leerlingen een einde maken
aan de jarenlange roodgele hegemonie van
Nuts in de schoolkantine. Het leek bijna te
mooi om waar te zijn, maar rubriek 9 van de
kasjroetlijst bevestigde de geruchten: KitKat,
Snickers, Twix, Bros, Crunch, Rolo, Mars,
MilkyWay, Caramac... de candybars die altijd taboe waren geweest lagen ineens bij
mevrouw Lodewijk in de kantine. Van brugklassers tot eindexamenkandidaten, alle leerlingen heetten dat najaar Sjakie en mevrouw
Lodewijk was Willy Wonka.
Sindsdien is het elk jaar weer uitkijken
naar de nieuwkomers en afvallers van
rubriek 9. Emulgatoren en stabilisatoren
komen en gaan en veroorzaken een constant
wisselend aanbod van kosjere candybars.
„Het gaat om de E-nummers 475 tot en met
478,” legt Rabbijn Eddy Maarsen van het
opperrabbinaat voor Nederland uit, „die
kunnen synthetisch, plantaardig of dierlijk
van oorsprong zijn. In de praktijk zijn ze vrijwel altijd plantaardig, maar het gebruik van
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dierlijk vet is niet uit te sluiten en dus vallen
repen met deze E-nummers af.”
Ook E120 en E163 gooien regelmatig roet
in het eten, of beter gezegd, verboden kleurstof in het eten. Vooral M&M’s en Smarties
worden ermee gekleurd. „E120 is een rode
kleurstof, gemaakt van geplette schildluizen. Daar sta je als argeloze consument niet
bij stil, maar in veel rood snoep zitten insecten en die zijn niet-kosjer,” aldus Maarsen.
Kleurstof E163 is geheel plantaardig, maar
kan tóch niet door de beugel. „Deze kleurstof
wordt gewonnen uit de schillen van vruchten. Het valt niet uit te sluiten dat hiervoor
druiven worden gebruikt en zoals bekend is
druivensap alleen kosjer als die van Joodse
makelij is.”
Jarenlang had Smarties de bijzondere
status van half-kosjer. De felgekleurde chocoladesnoepjes stonden in de kasjroetlijst,
zij het met een merkwaardig voorbehoud:
‘m.u.v. de kleuren E120 en E163’. Alsof de
E-nummers op de Smarties gedrukt stonden.
In 2002 maakten Maarsen en de zijnen een
eind aan deze even ongebruikelijke als onduidelijke vorm van zelfbeschikking. Smarties
verdween van de kaart, om er in 2011 weer
terug te keren. Dit keer zonder opdracht om
de foute kleurtjes eruit te pikken.
In 2000 verliet de oude vertrouwde Nuts,
de kosjere rots in de branding in de donkere
chocoladejaren 80, de kasjroetlijst via de achterdeur. Gaandeweg de jaren 00 viel ook het

doek voor Bros, Caramac, Crunch en M&M’s,
maar Bounty voegde zich voor het eerst bij de
kosjere candybarfamilie. Een aantal onrustige jaren volgde, waarin candybars kwamen
en gingen.
Elk jaar als de nieuwe loeach, de agenda
van de Joodse Gemeente, op de deurmat valt,
met als bijlage de nieuwe kasjroetlijst, check
ik eerst rubriek 9. De mutaties neem ik doorgaans tamelijk stoïcijns voor kennisgeving
aan, maar dit jaar sloeg mijn nostalgische
hart even over. Nuts is terug! Het NIW vond
het geen nieuwsbericht waard en op de
Joodse scholen zal het onopgemerkt voorbij
zijn gegaan, maar voor elke bijna-veertiger,
opgegroeid in een kosjer huishouden, is de
rentree van de Nuts een nostalgische déjà-vu
van jewelste. Tel daarbij op dat ook Lion en
Toblerone tegenwoordig mogen en dat je in de
kosjere winkels in Buitenveldert kan kiezen
uit een ruime sortering Israëlische candybars
en het idee voor een smaaktest was geboren.
Het proefpanel bestond uit kosjere cateraar Roland Vos, taartenbakker Vibeke
Cohen van internetwinkel Taart Voor
Jou en chef-patissier Tjade Klaver van het
Amsterdamse restaurant Bord’eau. Het met
een Michelinster bekroonde toprestaurant
aan de Amstel was het deftige decor van de
proeverij, die vrolijk begon maar eindigde
met onophoudelijke klaagzangen over misselijkheid, maagzuur en buikpijn. 25 kosjere
candybars waren geselecteerd. Smarties, Rolo
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en Chokotoff zaten daar niet bij, omdat ze
toch te weinig op een gevulde chocoladereep
lijken. Slechts zes scoorden een voldoende.
Tien haalden niet eens een 3, stuk voor stuk
mierzoete en nodeloos vette misbaksels uit
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Israël. Conclusie: een candybar stilt op zijn
best de stevige trek, maar streelt niet bepaald
de smaakpapillen.

Het proefpanel, met cateraar Roland
Vos (links), chef-patissier Tjade Klaver en
taartenbakker Vibeke Cohen
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Chocolate Log

Schandalig ranzige reep van
brokkelige melkchocolade of
wat daarvoor moet doorgaan.
“Smaakt naar het gestolde
velletje op een kop warme
chocolademelk.” “Zit hier
überhaupt wel cacao in?” “Op
wie testen ze dit?”



Kif Kef

Mislukte Israëlische KitKat-imitatie. Stijf van de conserveermiddelen en veel te zoet. “Deze
fabrikant voor de rechter slepen
wegens plagiaat zou te veel eer
zijn.”



MilkyWay

Veel te zachte, papperige reep.
“De ideale candybar voor Beth
Shalom!” “Nee joh, die blijft
geheid plakken aan de kunstgebitten.” “Smerige milkshakesmaak.”



Lion

De gepofte rijst geeft de
candybar een leuk pokdalig
uiterlijk, maar de smaak is om
te janken. “Weet je zeker dat je
deze niet vijf jaar geleden hebt
gekocht?” “Is dat koekje soms
samengesteld uit opgezogen
kruimels uit een Mongoolse
koekjesfabriek?”



Pesek Zman – Big Bite
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Moddervette reep, gevuld met
onbestemde hazelnootpasta.
“Mag deze fabrikant alsjeblieft
failliet?”



Encore!

Het uiterlijk van een Twix, gecombineerd met de bite van een
KitKat en de klefheid van een
Mars, maar “het smaakt nergens
naar.” “Doet nog het meeste
denken aan een zuuroprisping
na een avondje stappen.” “Heeft
iemand Rennies?”



Swiss Branche – Dark

Melkloze candybar uit Zwitserland, gemaakt van pure
chocolade. “De gebruikte hazelnoten zijn rauw in plaats van
gebrand.” “Valt in vergelijking
met veel andere candybars niet
tegen, maar van pure chocolade
verwacht je meer.”



Klik – Milk Cream

Beste Israëlische candybar uit
de test, al zegt dat meer over de
beschamende Israëlische standaard dan over de kwaliteit van
deze gevulde chocoladereep, die
komt in verschillende gedaantes. De Milk cream onderscheidt
zich met een goede bite en een
aardig mokkasmaakje. Over een
andere Klik-reep: “mag ik ook
een min drie geven?”



Mars

Stevige reep met een laag kruimige chocolade en een laagje
karamel. “Smaakt tenminste
enigszins naar chocolade.” “Iets
meer zout in de karamel zou
wonderen doen.”



Nuts

Te zoete, maar verder prima
opgebouwde reep met aangename noga en herkenbare
hazelnoten. “Wel jammer dat de
hazelnoten afkomstig lijken uit
zo’n schaaltje borrelnootjes, die
eindeloos worden gerecycled in
hotelbars.”



Bounty

Een guilty pleasure van Vibeke
Cohen: “Er zit kokos in, dat is
fruit, dus het voelt gezond.” De
combinatie van chocolade en
gedroogde kokos is bij de eerste
hap niet onprettig, maar gaat al
snel over in een allesoverheersend weeïg suikersmaakje.





Snickers

“Tenminste een reep waarop
je lekker kan kauwen.” “De
zoutige pinda’s combineren
goed met de chocolade.” Over
de nasmaak is het smaakpanel
minder te spreken. Desondanks
de favoriet van chef-patissier
Tjade Klaver.





KitKat

Simpele, maar geslaagde
candybar rond een knapperig
wafeltje. “Als het aan the kid lag,
kocht hij KitKat.” Als het aan
Roland Vos lag, trouwens ook.



Twix

Lekkere melkchocolade met een
fijn laagje karamel. “Het luchtige koekje doet wonderen.” “Hier
zou ik best af en toe een stevige
trek mee kunnen stillen.”



Toblerone

Goede, volle melkchocolade,
met kleine stukjes noga. “Steekt
met kop een schouders boven
de andere repen uit.” Bijkomend
voordeel: je eet nog uren noga.
“Heeft iemand misschien een
tandenstoker?”
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