
Matseballen horen exclusief bij Pesach. De rest van het jaar staan ze bij mij thuis niet op het menu. Ik kan me niet herinneren dat ik bij iemand 
anders ooit door het jaar matseballen heb gegeten. Ik geloof ook niet dat je ze bij Sal Meijer in de Amsterdamse Scheldestraat kan bestellen. In 
Amerika is dat anders. Matseballen, daar veel vaker dan hier op zijn Jiddisj knejdlech genoemd, staan er hoog in de top 10 van meest archetypische 

Joodse gerechten. Je moet als je in New York bent, maar eens langsgaan bij 2nd Avenue Deli, een soort Broodje Meijer in het kwadraat. Hun matzo ball soup 
presenteren ze als specialiteit van het huis. Bij elk bezoek verbaas ik me weer over het aantal gasten om me heen dat de goddelijke pastrami, corned beef of 

chopped liver laat voor wat het is, ten faveure van de matseballen.
Uit pure nieuwsgierigheid heb ik de veelgeroemde matseballen van 2nd Ave Deli ooit uitgeprobeerd en werkelijk 
waar, ik begrijp niet waar de hele heisa over gaat. De ballen (wil je extra, dan kosten ze $2,50 per stuk!) zijn zompig, 
hebben geen enkele bite en voegen qua smaak niets toe aan de soep. Dat is precies zoals de klandizie het schijnt te 
willen. ‘The lightest, fluffiest, most Jewish motherly matzo balls imaginable’, schrijft het 2nd Avenue Deli Cookbook trots.  

Ik wil mijn matseballen niet sponzig, maar met een bite en met smaak. Daarom maak ik de mijne niet louter van 
matsemeel, maar ook van grof verkruimelde matses. Opgeklopt eiwit is nergens goed voor en dankzij de stevige 
structuur kan je de ballen gewoon in de soep koken zonder dat de bouillon daarvan troebel wordt. Een gefruit uitje 
geeft mijn ballen een lichtzoetige smaak. In veel (Amerikaanse) recepten gaat er sjmaltz, kosjere reuzel, door het 
beslag. Maar als je soep al veel smaak heeft, voegt dat weinig toe. Je matseballen worden er alleen maar vet van. Ik 
weet dat ik hiermee ook in Nederland veel traditionalisten voor het hoofd stoot, maar kom op nou, waarom zou je 
eerst het vet van de kippenbouillon scheppen om het vervolgens gestold door de matseballen te doen die je daarna 
toch weer in de bouillon laat zakken?
Het zal wel een kwestie zijn van wat je gewend bent, maar het resultaat is zoveel lekkerder en je staat in ieder geval 
een stuk minder lang in de keuken. Elk jaar neem ik me voor om die zalige matseballen wat vaker te maken, een 
voornemen waar nooit iets van terechtkomt. En dat is maar goed ook, want matseballen horen bij Pesach.

l Snijd de uien fijn en fruit op laag vuur in een minuut of tien glazig en zacht.

l Maak de matses nat onder de kraan zodat je ze in een kom kunt verkruimelen zonder dat de matsescherven je om de oren vliegen. Doordat de matses nat 
zijn, worden de stukjes ook niet te klein.

l Voeg het matsemeel, de eieren, fijngesneden peterselieblaadjes en de gefruite uitjes toe, en kneed tot een stug beslag. Breng eventueel op smaak met peper 
en zout, maar als de soep goed op smaak is, hoeft dat eigenlijk niet.

l Vorm met vochtige handen balletjes ter grootte van een pingpongbal en laat ze een voor een in de kokende soep zakken. Draai het gas terug en geef de 
ballen minstens een kwartier de tijd om in gesloten pan te garen en smaken uit te wisselen met de soep. Serveer met rode grein. Een kosjere en smakelijke 
Pesach!

Jigal Krant

Kanen met nesjomme
Matseballen (met ballen)

Voor 12 matseballen

3 matses
3 eetlepels matsemeel
2 middelgrote uien
2 eieren
half bosje platte peterselie
peper en zout
olijfolie om in te bakken
zelfgetrokken (kippen)soep
rode grein (potje, Bernstein)
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