Jigal Krant

Voor 20 hamantasjen
1 prei, in dunnen ringen
1 teen knoflook, geperst
l gezouten boter
l 1 el verse tijmblaadjes
l 175 g verse spinazie
l 40 g parmezaan, geraspt
l 1 ei, gesplitst
l 100 g feta, verkruimeld
l 80 g pijnboompitten,
geroosterd
l 20 plakjes roomboter
bladerdeeg
l ronde uitsteekvorm
van 10 cm
l honing
l
l

Kanen met Krant

Hartige hamantasjen
met spinazie en feta

V

an de vier geboden die Poeriem rijk
is, gaat de helft door de maag. Zo is
er de verplichting om minstens twee
mensen te trakteren op kant-en-klare lekkernijen. Die heilige opdracht
komt in de praktijk neer op het uitwisselen van onsmakelijke voorraadkastrestanten, die we een maand later niet meer mogen
bezitten in verband met Pesach. Ook dienen we
op Poeriem aan te schuiven bij een feestmaaltijd.
Daarbij strekt het tot aanbeveling om dermate
diep in het glaasje te kijken, dat we – vrij vertaald
naar de moderne tijd – niet meer het verschil
weten tussen Wilders, Rutte, Asscher, Roemer,
Buma, Pechtold, Segers, Klaver, Van der Staaij,
Thieme, Krol, Kuzu, Roos en Simons.
Met een bevel van hogerhand om te eten en te
laten eten, verwacht je een breed scala aan exclusieve gerechten, maar vreemd genoeg valt er
culinair weinig lol aan Poeriem te beleven. Over
de kost, die we op goddelijke instigatie naar binnen dienen te werken, bestaat geen consensus.
Ruim tweeduizend jaar Joodse beschaving heeft
ons geen enkel hartig gerecht opgeleverd. Gebak
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is er wel, maar dat is niet te hachelen. Kiesjeliesj,
gefrituurde beslag met poedersuiker, gaat nog
wel, maar dat zie je vrijwel nergens buiten Nederland. De universele Poeriemsnack is de hamantasj, een tot envelop gevouwen koekje, gevuld met
jam of ander broodbeleg. Vernoemd naar Haman
en dat baart geen opzien, want die misbaksels
zijn eropuit om ons te gronde te richten. Mocht je
speekselklier al opgewassen zijn tegen een mond
vol gortdroog koekjesdeeg, dan wacht je smaakpapillen vervolgens de beproeving van een
klodder abrikozenjam. De symboliek is bovendien flinterdun. Hamantasjen moeten de driehoekige steek van Haman voorstellen, terwijl er
in het bijbelverhaal met geen woord gesproken
wordt over de garderobe van Haman.
Begin de Poeriemmaaltijd daarom met een
hartige variant van de hamanstasj. In een
handomdraai gemaakt en zo lekker als de snack
van een monter overwinningsfeest zou moeten
zijn. ■

Bereiding
l Verwarm de oven voor op 210 graden. Zet
de bakplaat apart en bedek met bakpapier.
l Fruit in een ruime kookpan de prei, knof
look en tijm in een klont boter en een scheut
olijfolie. Voeg na 5 minuten de spinazie en
flink wat versgemalen peper toe en laat op
middelhoog vuur slinken. Zet het vuur uit.
Laat even uitwasemen en roer vervolgens de
parmezaan en nog een klont boter door de
spinazie. Als de vulling is afgekoeld kunnen
ook het eigeel, de feta en de pijnboompit
ten erbij. Meng goed en laat opstijven in de
ijskast.
l Leg een plak bladerdeeg op je werkvlak
en steek daar met een uitsteekvormpje of
een omgekeerd glas een zo groot mogelijk
rondje uit. Schep een theelepel vulling in
het midden en knijp drie hoeken samen. Het
bladerdeeg zal nog uitzetten, laat daarom
flink wat ruimte tussen de opstaande randen
en de vulling.
l Bestrijk het bladerdeeg met het eiwit en
bak ze in ongeveer 20 minuten goudbruin.
Geef de hamantasj eventueel nog een
drup honing. Serveer lauwwarm. Smakelijk
Poeriem!
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