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a
llemaal aan de avocado’, kopte de Volks-
krant afgelopen dinsdag boven een twee 
pagina’s groot artikel. Dat klonk als een 
aansporing. Ik verwachtte een alarme-
rend stuk over bomvolle havenloodsen, 
waar overrijpe groene derrie door de 

kieren en gaten naar buiten gutst. Het tegendeel bleek 
waar. Van lompe aardappeleters zijn wij een volk van 
elegante avocado-eters geworden. Die constatering 
baseerden de auteurs op cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek over de avocadohandel. Na de VS is 
Nederland de grootste importeur ter wereld. Alleen, we 
eten al die avocado’s niet op. Bijna 80 procent wordt 
direct weer geëxporteerd. Een artikel over de Rotter-
damse haven was logischer geweest.

Toch is onze avocadoconsumptie in tien jaar tijd 
verdubbeld. We verteren liefst 39 miljoen kilo per jaar. 
Dat lijkt heel wat, maar eenmaal gedeeld door 17 mil-
joen magen en 12 maanden, blijkt dat neer te komen 
op 191 gram avocado per maand. Dat is één flinke 
avocado en dan nog inclusief de pit, die toch al gauw 
30 gram weegt. Het valt dus allemaal wel mee met die 
vermeende avocadozucht. Israëli’s eten gemiddeld vijf 
kilo per jaar. Alleen in Mexico wordt meer geconsu-
meerd. Overigens is Israël ook een producent van 
wereldformaat. Nadat de eigen honger is gestild, blijft 
er nog 50 miljoen kilo over voor de export, goed voor 
6,2 procent van de internationale markt.

Een van de stokpaardjes van de betreurde Johannes 
van Dam was dat hoe belangrijker een product is voor 
een volk, hoe minder ermee wordt aangeklooid. Zo 
maken wij Nederlanders slechts onderscheid tussen 

vastkokende en kruimige aardappels (met 81 kilo per 
jaar zijn we nog altijd onvervalste aardappeleters). Op 
vakantie in Frankrijk weten we ons geen raad met de 
tientallen verschillende rassen in de supermarché. De 
Fransman heeft weinig op met aardappels, die eet de 
hele dag door brood: baguette en in het weekeind een 
croissantje. De doorsnee boulangerie verkoopt niet 
meer. De Fransoos weet op zijn beurt niet wat hij ziet 
als hij een Nederlandse bakkerij instapt. Wij Hollan-
ders hebben zo weinig op met brood dat we het ten 
einde raad opleuken met noten, pitten en andersoor-
tige luxe opsmuk.

Volgens de Volkskrant zijn de sociale media het non 
plus ultra van de heersende avocadogekte. Daar pron-
ken foodies met glamoureuze foto’s van avocadobur-
gers, waarbij niet de burger, maar het broodje van 
avocado is. Of met avocadorozen, met flinterdunne 
avocadoplakjes als rozenblaadjes. In Amsterdam 
opende eerder dit jaar het eerste Europese avocado-
restaurant, het ultieme bewijs voor onze nationale 
avocadoverslaving. Het restaurant deelt zijn ingeni-
euze creaties op Facebook en Instagram en heeft daar 
meer dan vijftigduizend volgers. Wie echter de doc-
trine van Johannes kent, weet dat alle avocadokama-
sutra juist aantoont dat de avocado nog lang geen 
gemeengoed is. Want dan zouden we er gewoon een 
papje van maken, zoals de Mexicanen, of het simpel-
weg grillen, zoals in restaurant Ha’achiem in Tel Aviv. 
Het is een kwestie van smaak, maar ik vind zo’n avo-
cado met van die rokerige grillstrepen heel wat fraai-
er dan een vernuftig geknutselde advocadoroos en 
sowieso veel lekkerder. ■ 

Voor 2 personen

l 2 pita’s
l 3 el za’atar
l 2 rijpe avocado’s
l 1 limoen
l matboecha

Bereiding

l  Verhit een gietijzeren grillpan op 
hoog vuur.

l  Rooster de pita’s kort in de 
broodrooster, zodat beide helf-
ten loskomen en je ze gemak-
kelijker overdwars kan halveren. 
Smeer de rulle kant in met 
olijfolie en bestrooi met za’atar. 
Halveer de avocado’s en bespren-
kel met olijfolie. Leg de pita’s en 
vervolgens de avocado’s met hun 
geoliede kant op de gloeiend 
hete grillpan. Een minuutje moet 
genoeg zijn.

l  Bestrooi de avocado’s met zout 
en peper en besprenkel eventu-
eel met nog wat olijfolie. Serveer 
met een partje limoen en 
matboecha. Het recept voor mat-
boecha stond al eerder in deze 
rubriek en is terug te vinden op 
www.kosjerehamvraag.nl

recepten@niw.nl
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