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E
ens in de zoveel tijd spreek ik af met 
mijn goede vriend F. om een avond en 
halve nacht lang plaatjes te draaien. 
Dat zijn fijne ontmoetingen, die altijd 
min of meer hetzelfde verlopen. Beur-
telings proberen we elkaar te overtroe-

ven met obscure muziek. Wat F. slechts zelden 
lukt. Afgelopen keer had hij een aantal albums 
van Joods en Israëlisch fabricaat bij zich, die hij 
hoopvol voor me opzette. Ik herkende ze stuk 
voor stuk, maar om het niet al te pijnlijk voor hem 
te maken hield ik me bij zijn laatste troef, een 
cd’tje van misschien wel mijn favoriete Israëli-
sche zanger, van de domme.

Ik stond net een stevige hap klaar te maken in 
de keuken, want van muziek luisteren krijgt een 
mens onbedaarlijke honger. Ik onderdrukte mijn 
neiging om mee te zingen en wiegde slechts mijn 
hoofd mee op het ritme. F’s avond kon niet meer 
stuk. Hij ontkurkte een derde fles wijn, toastte op 
het goede leven en genoot boven een dampend 
bord chraime zichtbaar van het vermeende hiaat 
in mijn kennis. Van chraime had hij nog nóóit 
gehoord.

Toegegeven, tot een paar jaar geleden kende 
ik deze sefardische klassieker ook niet. Ik at het 
voor het eerst in Gedera 26, een nederig eettentje 
in Tel Aviv, en was terstond verliefd. Met sjaks-
joeka en matboecha is chraime de belangrijkste 
bijdrage van de Noord-Afrikaanse Joden aan de 

Israëlische keuken. Matboecha kende je al als 
pittige rode saus van ingekookte tomaat, rode 
peper, knoflook en paprika. Pocheer je daar eie-
ren in, dan heb je sjaksjoeka. Vervang je de eieren 
door vis, dan heet het chraime. ■ 

Voor 2 personen

l 1 flinke dorade (700 gram)
l 2 rode paprika’s
l 6 flinke tenen knoflook
l  1 grote rode chilipeper,  

of 2 kleine
l olijfolie
l 1 blik gepelde tomaten
l 1 el tomatenpuree
l 2 tl paprikapoeder
l 1 tl kurkuma
l 1 tl karwijzaad
l 2 tl komijnzaad
l 1 tl anijszaad
l 1 laurierblad
l 1 tl zout
l handvol verse koriander
l 3 el techina
l sap van een halve citroen

Bereiding

l  Vraag je visboer de dorade te fileren (huid 
laten zitten!), maar neem het vissenskelet 
ook mee naar huis.

l  Ontdoe de paprika’s van hun steeltjes 
en zaadlijsten en snijd in grove stukken. 
Verwijder van de chilipeper slechts het 
steeltje en snijd in brede ringen. Halveer 
de ontvelde teentjes knoflook. Verhit een 
scheut olijfolie in een braadpan met dikke 
bodem en fruit hierin de paprika, peper en 
knoflook.

l  Wrijf in een vijzel de komijn-, venkel- en 
karwijzaadjes tot poeder. Voeg met de 
overige specerijen, zout en de tomaten-
puree toe aan de pruttelende groenten. 
Na een minuut of wat kunnen ook de blik-
tomaten en de laurierblaadjes erbij. Prak 
met een bot tafelmes de tomaten klein 
en dompel het visskelet onder in de saus. 
Laat afgedekt pruttelen op laag vuur.

l  Vis na drie kwartier het skelet uit de pan. 
Vergewis je ervan dat er geen losge-
schoten graten, vinnen en vissenogen 
achterblijven. Mocht de saus te veel zijn 
ingekookt, voeg dan een scheut water 
toe. Is hij te dun, bind hem dan met een 
maïzenapapje. Voeg de filets toe aan de 
saus en laat afgedekt nog tien minuten 
op het laagste vuur staan.

l  Meng de techina met het citroensap en 
voeg kleine scheutjes water toe totdat 
zich een romige saus vormt.

l  Bestrooi de chraime voor opdienen met 
verse koriander. Serveer met techina en 
verse eierchalle. Trek er een mooie fles 
wijn bij open en zet een obscure plaat op.
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