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Kanen met nesjomme Falafel met tzatziki en Griekse taboulé

Omdat morele steun ook wat waard is, maken we een Israëlisch-Grieks
n een poging die arme Grieken een hart onder de riem te steken, aten
mijn Twittervrienden deze week feta. Een charmant idee, alle beetjes hel- gerecht: falafel met een Grieks sausje en een hybride salade. Waarmee we
pen tenslotte. Alleen ging het, getuige de bijgevoegde foto’s, in de meeste maar willen zeggen: lieve Griekse vrienden, vrees niet! Een Grexit hoeft
gevallen niet om Griekse kaas. De kaas in kwestie heette Apetina, ‘witte heus geen ramp te zijn. In de mediterrane hitte is economisch succes best
mogelijk. Oók zonder euro. Kijk maar naar Israël. Greece don’t worry, Israel
kaas’ of ‘mediterrane kaasblokjes’ en was afkomstig uit Denemarken, Duitsis behind you.
land of Etten-Leur.
Dankzij hun Europese lidmaatschap wisten de Grieken ruim tien jaar geleden het alleenrecht te bemachtigen op de productie van feta. Dat draaide l Week de kikkererwten twaalf uur in water. Laat goed uitlekken en mix
uit op een typische Griekse pyrrusoverwinning. Het enige wat de concur- fijn in de keukenmachine met alle ingrediënten, behalve het sesamzaad.
rentie aanpaste was de verpakking. Het woordje feta werd geschrapt, maar Vorm afgeplatte balletjes en haal die door de sesam. Frituur in enkele midaarvoor in de plaats kwamen extra veel Griekse vlaggetjes, azuurblauwe nuten goudbruin op 180 graden.
meandermotiefjes en driehoekige lettertypes met namen als Cleopatra en
l Verwijder de zaadlijsten en rasp de komkommer. Druk in een schone
Heracles. Het Griekse marktaandeel bleef onveranderd klein.
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