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D
e moderne Israëlische keuken heeft 
haar succes voor een belangrijk deel 
te danken aan zijn eenvoud. Aan pre-
tentieus gefröbel met torentjes, schui-
mende sausjes en eetbare bloemen 
hebben de meeste chefs een broertje 

dood. In Tel Aviv kun je lang zoeken naar luxe 
serviesgoed met Picasso-achtige vormen. Borden 
zijn er rond of zelfs integraal afgeschaft. In de 
restaurants van de eigenzinnige Eyal Shani 
wordt het eten demonstratief opgediend op bak-
papier en bordkarton.

In Tzfon Abraxas maakte ik voor het eerst 
kennis met de franjeloze kookstijl van Shani. 
Zittend aan de hoefijzervormige bar at ik gerecht-
jes met niet meer dan één hoofdingrediënt, die 
me op de kaart slaapverwekkend voorkwamen, 
maar in mijn mond weergaloos bleken. Eyal 
Shani leerde me opnieuw proeven. Alledaagse 
groenten als bloemkool, sperziebonen en rode 
bietjes bleken ontdaan van alle franje sensatio-
neel te kunnen smaken.

Je moet het maar durven: je gasten, die met 
hooggespannen verwachtingen aanschuiven in 
je beroemde restaurant, een kartonnetje met dun 
gesneden bietjes voorschotelen. Maar Eyal Shani 

komt ermee weg, omdat niet hij, maar het eten 
moet schitteren. Alles draait bij hem om de 
smaak. Daarnaast heeft hij de mazzel dat hij kan 
beschikken over fantastische groenten van eigen 
bodem. Dat maakt het moeilijk om zijn gerechten 
hier na te bootsen. Een felrode, glimmende Ne-
derlandse kastomaat kan nu eenmaal niet in de 
schaduw staan van een vale, gebutste Israëlische 
tomaat. Maar onze bieten doen niet onder voor 
Israëlische, zéker de zomerbietjes niet, die nu in 
het schap liggen.

Als persoonlijke touch meng ik wat geraspte 
mierikswortel door de room. Ik vind de combina-
tie van bieten en mierik te onweerstaanbaar om 
niet te gebruiken. Maar als je geen mierikswortel 
kan krijgen, laat het dan gerust weg. Minder is 
immers meer. ■ 

voor 4 personen
l  6 middelgrote bieten
l   1 el fijn geraspte mierikswortel
l  4 el crème fraîche
l  grof zout

Bereiding
l   Zet de oven op de hoogste stand, liefst 

300 graden. Wrijf de bietjes in met olijf-
olie en bak onafgedekt in de oven totdat 
de schil zwartgeblakerd is. Dit duurt 
anderhalf tot twee uur, afhankelijk van 
je oven. Winterbieten hebben nóg langer 
nodig.

l   Laat de bieten tot kamertemperatuur 
afkoelen. Peuter de verkoolde schil eraf 
en snijd ze in flinterdunne plakjes. Een 
mandoline is hiervoor ideaal. Verkreukel 
wat bakpapier en scharkeer de bieten-
carpaccio erop. Bestrooi met grof zout 
en besprenkel met extra vergine olijfolie. 
Serveer met de mierikswortelroom.
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