Jigal Krant

Voor 4 tot 6 porties
l 4 rode paprika’s
l 
1 groene chilipeper, in dunne

plakjes

l 4 rijpe, sappige tomaten
l 1 ui, gesnipperd
l 
8 eetlepels verse peterselie,

fijngesneden

l 
4 eetlepels verse koriander,

Kanen met Krant

fijngesneden

l 3 el olijfolie
l 2 el vers citroensap
l zout

Mashawia (Noord-Afrikaanse salsa van tomaten en geroosterde paprika)

W

at mij betreft moet een kookboek
primair aan twee voorwaarden
voldoen. Ongeacht waar je het
openslaat, dient het water je acuut
in de mond te lopen en moet terstond de lokroep van je keuken klinken. Ik ben
een typische telg van de Allerhande-generatie;
zonder een stralend portret van het beschreven
gerecht, begin ik er niet eens aan.
Joodse kookboeken wekken maar zelden de
eetlust op. De jeu zit ’m gewoonlijk in de geschiedschrijving van de Joodse cultuur en een halfbakken poging de onnavolgbare religieuze eetregels
uit te leggen. De recepten zelf (áltijd weer die
vermaledijde gefilte fisj, latkes, matseballen,
gehakte lever etc.) zijn meestal zo zakelijk neergepend dat je je serieus afvraagt of de auteur wel
van koken houdt. Als Joodse kookboeken (die
overigens altijd De Joodse keuken heten) al plaatjes hebben, dan bestaan die uit maximaal drie
kleuren: bruin, geel en bruin. Dat komt omdat de
gerechten die wij westerlingen met de Joodse
keuken associëren onooglijke pruttelklassiekers
zijn.
Dat het ook anders kan, bewijst De Joodse
keuken van Janna Gur. Toen ik het boek voor het
eerst doorbladerde wilde ik onmiddellijk alles
maken en proeven, zo appetijtelijk zijn de gerechten in beeld gebracht. De foto’s, in alle kleuren
van de regenboog, spatten van de pagina’s en
bewijzen dat de Joodse keuken meer is dan een
handjevol bruin-gele pruttelclichés.
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Gur geldt sinds jaar en dag als het culinaire
boegbeeld van de Israëlische gastronomie. In
2008 publiceerde ze The Book of New Israëli Food.
Ook al zo’n vrolijk plaatjesboek, dat helaas niet
op de Nederlandse markt verscheen (maar op
internet is alles te koop). In De Joodse keuken
(Terra, € 24,99) verbreedt Gur haar horizon en
richt haar blik op de Joodse diaspora. Hoewel de
ondertitel Van Minsk tot Marrakech anders doet
vermoeden, reisde ze daarvoor niet de wereld
over. De Israëlische samenleving is immers een
unieke smeltkroes, waar culinaire tradities uit
alle windstreken zijn neergestreken.
In haar voorwoord zegt Gur te vrezen dat de
uit verre oorden meegebrachte gerechten in Israël een langzame dood zullen sterven. De ooit zo
bloeiende keukens van Irak, Jemen, Marokko en
Georgië – landen waar bijna geen Joden meer
wonen – zullen afzwakken naar de folkloristische
marges van de culinaire wereld. In een poging
het tij te keren vroeg Gur honderd Israëlische
grootmoeders naar hun signatuurgerecht. Het
resultaat is een opwindende bundel recepten,
waarin verplichte nummers als sabich en sjaksjoeka in de minderheid zijn. Van gondalach, plau
b’jeej, mafroem, oesjpalau, salona, türlü en
káposztás pogácsa heb je vast nog nooit gehoord.
En dus is De Joodse keuken van Janna Gur een
welkome toevoeging aan al die andere kookboeken met dezelfde titel, die je al op de plank had
staan.

Bereiding
l Rooster de paprika’s en chilipeper boven
een open vuur of onder de grill tot de vellen
geschroeid zijn. Doe in een plastic bakje en
sluit dit. Laat afkoelen; de vellen laten nu los.
Ontvel de paprika’s en pepers, en verwijder
de zaden en zaadlijsten. Snijd alles in grove
repen en zet opzij.
l Breng een grote pan gezouten water aan
de kook en zet een kom ijswater klaar die
groot genoeg is voor de tomaten. Snijd een
kruisje aan de bovenkant van elke tomaat
en blancheer 1 à 2 minuten. Leg daarna in
het ijswater tot ze koel genoeg zijn om vast
te pakken. Schil ze, halveer ze, verwijder de
zaden en snijd in grove stukken.
l Schep de paprika’s, tomaten, uien en verse
kruiden door elkaar in een grote kom. Besprenkel met olijfolie, citroensap en zout en
meng alles goed door elkaar. Proef en breng
eventueel verder op smaak.
l Doe het geheel in een luchtdicht bakje en
zet in de koelkast. Je kunt de salade drie dagen bewaren. Serveer op kamertemperatuur.
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