
In een poging die arme Grieken een hart onder de riem te steken, aten 
mijn Twittervrienden deze week feta. Een charmant idee, alle beetjes hel-
pen tenslotte. Alleen ging het, getuige de bijgevoegde foto’s, in de meeste 

gevallen niet om Griekse kaas. De kaas in kwestie heette Apetina, ‘witte 
kaas’ of ‘mediterrane kaasblokjes’ en was afkomstig uit Denemarken, Duits-
land of Etten-Leur.

Dankzij hun Europese lidmaatschap wisten de Grieken ruim tien jaar ge-
leden het alleenrecht te bemachtigen op de productie van feta. Dat draaide 
uit op een typische Griekse pyrrusoverwinning. Het enige wat de concur-
rentie aanpaste was de verpakking. Het woordje feta werd geschrapt, maar 
daarvoor in de plaats kwamen extra veel Griekse vlaggetjes, azuurblauwe 
meandermotiefjes en driehoekige lettertypes met namen als Cleopatra en 
Heracles. Het Griekse marktaandeel bleef onveranderd klein.

Wil je dus werkelijk 
een steentje bijdragen 
aan het Griekse herstel, 
let dan op dat je feta 
koopt die ook zo heet. 
Eet je evenwel kosjer, 
dan heb je een probleem. 
Mouwes verkoopt Fe-
tros. Dat klinkt nóg au-
thentieker dan feta, maar 
komt uit Frankrijk. Pri-
ma product overigens, 
maar de Grieken kopen 
er niets voor. Jammer 
wel, want wij Joden ui-
ten graag onze meest uit-
eenlopende sentimenten 
met een hap of een slok. 
Denk maar aan het eten 
van hamansoren (haat), 
hardgekookte eieren 
(rouw), niets (inkeer) of 
het wegpinken van wijn 
tijdens de seider (mede-
lijden).

Omdat morele steun ook wat waard is, maken we een Israëlisch-Grieks 
gerecht: falafel met een Grieks sausje en een hybride salade. Waarmee we 
maar willen zeggen: lieve Griekse vrienden, vrees niet! Een Grexit hoeft 
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 
is behind you.

l Week de kikkererwten twaalf uur in water. Laat goed uitlekken en mix 
fijn in de keukenmachine met alle ingrediënten, behalve het sesamzaad. 
Vorm afgeplatte balletjes en haal die door de sesam. Frituur in enkele mi-
nuten goudbruin op 180 graden.

l  Verwijder de zaadlijsten en rasp de komkommer. Druk in een schone 
theedoek het laatste 
vocht uit de pulp en 
meng in een kom met 
de uitgeperste knof-
look, yoghurt en fijn-
gehakte dille. Breng op 
smaak met zout, verge-
malen peper en citroen-
sap.

l Wel de bulgur 7-8 mi-
nuten in zacht kokend 
water. Laat uitlekken, 
afkoelen en vermeng 
met de kleingesne-
den kruiden, tomaten 
en olijven. Breng op 
smaak met citroensap, 
olijfolie, peper en zout 
en bestrooi met de feta.
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Kanen met nesjomme Falafel met tzatziki en Griekse taboulé 

falafel
500 g gedroogde 
kikkererwten
1 ui, in stukken
4 teentjes knoflook
1 flinke bos peterselie
1 flinke bos koriander
1 jalapeño (groene 
chilipeper)
2 el komijnpoeder
1 el korianderzaad
1 el ras el hanout
1 tl bakpoeder
2-3 tl zout (naar 
smaak)
sap van 1 citroen
sesamzaad

tzatzIkI
1 biologische 
komkommer
200 ml Griekse 
yoghurt
2 teentjes knoflook
sap van een halve 
citroen
paar takjes dille
zout & peper

taboulé
125 g bulgur
3 tomaten
4 lenteuitjes
bosje munt
bosje peterselie
60 g kalamata-olijven
125 g feta, 
verkruimeld
peper & zout
citroensap
olijfolie

Voor 6 personen
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