Jigal Krant

Kanen met nesjomme Joodse penicilline met stevige gehaktballetjes

D

Kippensoep is overigens helemaal niet duur, zeker niet als je die trekt
e deadline voor dit recept is allang verstreken. De afgelopen
dagen was ik te beroerd om een stukje te tikken, laat staan van karkasjes. Die kan je voor nog geen twee euro de kilo krijgen bij de
om aan eten te denken. Maak je vooral geen zorgen, ik lijd, kosjere slager. Geen geld dus en zeker niet voor wat het oplevert. Alleen al de
zoals half Nederland, aan ordinaire najaarsgriep. Sinds van- weldadige geur van een grote pan pruttelende kippensoep is onvervangbaar.
Bovendien maakt het qua tijd nauwelijks uit of je
ochtend gaat het wel weer. Althans,
een kleine of grote hoeveelheid maakt. Dus kan je
de thermometer vindt dat ik maar weer eens
meteen een paar litertjes invriezen, voor risotto of
aan de slag moet, al hoest ik me nog steeds een
Voor 5 liter
tegen de griep. Het recept hieronder is goed voor
ongeluk en is mijn appetijt nog ver te zoeken.
vijf liter soep. Vries ten minste één liter in, want
Het enige waar ik zin in heb is kippensoep. En
volgende keer maken we risotto.
dat om half tien ’s ochtends. Gelukkig bewaar ik
l 2 zakken kippenkarkassen (2 kg)
altijd een paar litertjes op min-achttien voor dit
l 2 winterpenen
l Leg de karkassen in een joekel van een pan.
soort noodgevallen.
l 2 preien
Voeg de uien en knoflook toe. Niet schillen, dan
De Joodse overlevering dicht kippensoep,
l 2 grote uien
krijgt de bouillon een mooie donkere kleur. Snijd
mits huisgemaakt en bij voorkeur door een
de prei, wortel en bleekselderij in grove stukken
overbezorgde jiddisje memme, heilzame
l 5 tenen knoflook
en doe met de tijm, peterselie en laurierblaadjes
krachten toe. ‘Joodse penicilline’ wordt
l 6 stengels bleekselderij met blad
in de pan. Zet alles net onder water. Breng aan
het genoemd. Die vermeende medicinale
l paar takjes verse tijm en peterselie
de kook en laat minstens drie uur op laag vuur
werking schijnt zelfs te zijn aangetoond door
l 2 laurierblaadjes
pruttelen.
serieuze wetenschappers, al lijkt het mij veel
belangrijker dat je er zelf in gelooft.
l 250 g rundergehakt
l Stamp in een vijzel de pijnboompitjes tot
Grote vraag bij het maken van kippensoep,
l 1 klein ei
poeder. Meng het gehakt, het ei en de gestampte
is hoelang je de bouillon laat trekken. Er zijn
l 3 eetlepels geroosterde
pijnboompitjes door elkaar. Voeg je favoriete
er die het kippenvlees al na een uurtje uit de
pijnboompitjes
kipkruiden toe (nootmuskaat, koriander, gember,
soeppan vissen. Zo ook Claudia Roden. Het
kurkuma, komijn, foelie, paprika, peper) en
vlees heeft dan nog niet al zijn smaak afgeven
l 1 eetlepel paneermeel
maximaal een eetlepel paneermeel. Draai er
en kan heus nog wel de basis vormen van een
l bosuitje
met vochtige handen kleine balletjes van en leg
aardig kipgerecht. Maar de soep zal smeken om
l specerijen (zie beschrijving)
die op een plat bord. Zet het bord onafgedekt in
Maggi of Telma. Ik begrijp best dat het in arme
de vriezer. Door de balletjes later bevroren toe te
asjkenazische keukens zaak was om zo veel
voegen aan de hete soep, blijven ze lekker stevig.
mogelijk profijt te halen uit de duurbetaalde
sjabbeskip. Maar als er geen budgettaire noodzaak toe is, dan moet Laat je ze op kamertemperatuur in de bouillon zakken, dan missen ze die
je die soepkip natuurlijk zo lang mogelijk laten trekken, zodat alle lekkere bite.
smaak in de bouillon gaat zitten. Je kan ervoor kiezen om de soep met
het kippenvlees te serveren, maar ik geef de voorkeur aan een heldere l Serveer de kippensoep met gehaktballetjes en een kleingesneden
bouillon. Die kan je altijd opleuken met gehaktballetjes of zelfgemaakte bosuitje. Eet smakelijk en/of beterschap!
ravioli. Ik geef het kippenvlees aan mijn hondje, dat daar nog een kleine
recepten@niw.nl
week met volle teugen van geniet.
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