Jigal Krant

Kanen met nesjomme Israëlische salade met cottage cheese

D

Voeg aan deze salade een breed assortiment aan zachte kazen toe en je
e eerste draaidagen van het tweede seizoen van mijn televisieserie
De Koosjere Hamvraag zitten erop. De opnames vonden plaats in hebt een Israëlisch ontbijt. Volgens Janna Gur, expert op het gebied van
Israël en ik ben me rot geschrokken. Natuurlijk merkte ik wel dat de Israëlische cuisine, ontstond die veelgeroemde maaltijd in de kibboets.
ik steeds strakker in het pak zat, maar wat ik stiekem al wist heeft de Voor dag en dauw stonden de kiboetsniks op om te werken in het veld,
filmcamera nu ook genadeloos vastgelegd: ik ben te dik. Ooit was dat wel waarna rond 7 uur gezamenlijk werd ontbeten met de opbrengst van het
anders. Als jonge twintiger leed ik een tijdje aan salonanorexia en weigerde land. Dat gezonde begin van de dag veroverde de rest van Israël en kreeg met
name navolging in de luxe hotels, die het gemis
ik en plein public te eten. Nog steeds hou ik er niet
aan vleeswaren (want niet-kosjer in combinatie
van om te eten terwijl niet-etende omstanders
met melkproducten) probeerden te compenseren
toekijken. Een ander overblijfsel van die tijd is
met een overdaad aan fruit, groente en kazen.
mijn weigering om op een weegschaal te gaan
Voor 4 personen
Het idyllische verhaal van Gur is heus
staan. Twintig jaar hield ik dat vol, maar nu moest
niet van enige waarheid gespeend, maar in
ik de pijnlijke waarheid maar eens onder ogen
● 2 eetlepels za’atar
werkelijkheid heeft de Israëlische salade dezelfde
zien. Het bleek nóg ernstiger dan ik vreesde. In
Arabische roots als al die andere zogenaamde
minder dan twintig jaar was ik meer dan twintig
● 8 Tasty Tomtomaten
nationale gerechten. In een toegeeflijke bui wil
kilo aangekomen.
● 8 snackkomkommers
de ruimdenkende Israëli het beestje nog weleens
Ruim een dag ben ik nu aan het lijnen. Niet
● 1 puntpaprika
bij de naam noemen. Dan heet het geannexeerde
volgens een ingewikkeld dieet dat je de illusie
● 70 g kalamata-olijven
(bij)gerecht salat aravie, Arabische salade. Voor het
geeft dat je tóch van alles mag eten, maar cold
aantal calorieën maakt het allemaal niets uit.
turkey, all the way. Gisteren ontbijt overgeslagen,
● 100 g radijs
tien kilometer gehold in het bos, dertig kilometer
● kleine rode ui
gefietst, geen alcohol gedronken en ’s avonds een
● magere cottage cheese
l Rooster de sesamzaadjes in een droge koekenpan
Israëlische salade gegeten. Toen meteen naar
● paar takjes peterselie
zodat ze lichtbruin kleuren. Laat afkoelen.
bed om de avondlijke hongerklop voor te zijn. En
warempel: vanochtend gaf de weegschaal alweer
● 4 eetlepels sesamzaad
l Snijd alle groente in kleine blokjes of dunne
drie kilogram minder aan. In dat tempo ben ik
● sap van een halve citroen
plakjes. Hak de peterselie fijn. Meng alle
over twee weken op gewicht en kan ik weer naar
● goede olijfolie
ingrediënten en voeg citroensap en een royale
hartelust voor mezelf en voor u koken. Maar tot
scheut olijfolie toe. Breng op smaak met zout en
die tijd leef ik onder een streng regime en moet u
peper.
er ook aan geloven: u begrijpt, ook u eet deze week
Israëlische salade.
l Schep een paar lepels cottage cheese op de
Die salade is het enige gerecht dat minder
calorieën bevat dan je verbruikt bij het klaarmaken. De ongeschreven salade en strooi daar de za’atar en de sesamzaadjes overheen. Besprenkel
Israëlische wet gebiedt namelijk dat de ingrediënten uiterst fijn worden met olijfolie. Serveer er desgewenst een frisse witte wijn bij, maar ik hou
gehakt: dak-dak zeggen ze daar. Verder zijn er weinig regels. De meest het voorlopig bij een kop thee.
geserveerde versie bevat eenvoudigweg tomaat en komkommer, maar je
kan variëren met al je favoriete groentes. Zolang ze maar in kleine blokjes
recepten@niw.nl
of plakjes gesneden kunnen worden. Dus geen bladsla.
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