Jigal Krant

Kanen met nesjomme Labneh met za’atar

Z

oals elke dinsdagochtend parkeert Eyal Shani zijn stadsautootje maar meestal durven de opzichters de confrontatie met de celebritychef
voor de slagboom die het einde markeert van de grindweg tussen niet aan. Het plantje zou op uitsterven staan, maar dat valt volgens hem
het Arabische stadje Aboe Gosj en de groene heuvels ten westen reuze mee. „Als je za’atar plukt voor je eigen geluk en niet om geld mee te
verdienen, dan heb je daar het recht toe.” „Maar
van Jeruzalem. „Dit is mijn achtertuin,”
jij verkoopt het toch in je restaurants?” protesteer
zegt de topchef, als hij me uitlegt hoe belangrijk
ik. „Nee, met of zonder reken ik dezelfde prijs. De
het voor hem is om hier elke week zijn kruiden
za’atar is extra, van mijn ziel voor hun ziel.”
te plukken. Bij wijze van uitzondering is Shani
Eyal Shani veegt een grote steen schoon. „Je
ingegaan op mijn verzoek om een rol te spelen
kan
je niet voorstellen wat je zo in je mond hebt.
in mijn televisieprogramma. Het onderwerp is
Voor 2 personen
Ik laat je alle kleuren, geuren en smaken van de Isza’atar, een kruidenplantje dat alleen in Israël
raëlische cuisine ervaren.” De meest gelauwerde
en omgeving groeit en daar gedroogd in potjes
* halve liter volle yoghurt
chef van het land gaat een ontbijtje voor me mabelandt, meestal in het gezelschap van sesam* 1 ui, grof gesnipperd
ken in zijn achtertuin. Even later vegen we met
zaadjes en sumak, een gedroogde bes. Maar Eyal
stukken brood een salade van labneh, tomaat, ui,
Shani heeft een broertje dood aan instantkrui* 2 grote tomaten
groene pepertjes, olijfolie en vers geplukte za’atar
den. In zijn restaurants in Tel Aviv gebruikt de
* 1 anaheimpeper, in stukken
van een warme kalksteen. Het is het goddelijkste
eigenzinnige chef uitsluitend verse kruiden, die
* olijfolie
ontbijt dat ik ooit at. Illegaal, dat wel. Eyal Shani,
hij bij voorkeur zelf plukt. En deze hete nazomer* zout
lachend: „Dat maakt het zo goed.”
dag mag ik met hem mee.
„Al vijfentwintig jaar komt ik hier elke week
* za’atar
l Labneh is Arabische yoghurt, waar het meeste
om mijn vrienden te bezoeken,” vertelt Shani,
vocht is uitgelekt. Het is een hartige variant van
terwijl hij Turkse koffie zet op een gasstelletje uit
onze eigen hangop, en met een beetje geduld
zijn kofferbak. Op mijn cameraman en regisseur
prima zelf te maken. Schep de yoghurt met een
na is er in de wijde omgeving geen levende ziel te
snuf zout in een kaasdoek (voor een schijntje te
bekennen. Eyals vrienden blijken de kruiden te
koop in een stoffenwinkel). Knoop de doek dicht
zijn: „Ik praat met ze, ik weet wat hen beweegt.
Omdat ik een band met ze heb opgebouwd, kan ik met hen koken.” Hij zegt en leg in een zeef. Laat in de koelkast twee dagen uitlekken. De yoghurt
het zonder een spier te vertrekken en uit zijn mond klinkt het volstrekt moet dan de dikte van roomkaas hebben.
logisch.
Overal om ons heen staan bosjes salie te flikkeren in de uitbundige l Smeer de labneh op een schaal en knijp er de tomaten boven uit. Gebruik
oktoberzon, maar het duurt even voordat we za’atar vinden. Het is er ei- alleen het sap en de zaden. Verdeel er de ui en anaheimpeper overheen en
genlijk niet het seizoen voor, want het plantje is niet opgewassen tegen de bestrooi met za’atar. Besprenkel met goede olijfolie. We zullen genoegen
verzengende zomerhitte. „Maar,” zegt Shani, hij trekt een paar gortdroge moeten nemen met za’atar uit een potje en de ondergrond zal een ordinaire
takjes uit de grond, „juist nu is de smaak optimaal.” Inderdaad smaakt het schaal zijn, maar de zelfgemaakte labneh maakt veel goed. Trouwens, die
blaadje dat ik proef intens. „Dit is de ultieme smaak van Israël,” filosofeert van Eyal Shani kwam gewoon uit een pakje.
de chef. „Het is de smaak van het overleven.”
Dat het plukken van wilde za’atar is verboden door Israëlische wet,
kan Shani weinig schelen. Hij is weleens beboet door speciale patrouilles, recepten@niw.nl
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