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“H
et is geen recept, het is een 
idee,” zegt chef Dan Zoa-
retz op een zondagmor-
gen enigszins veront-
schuldigend in de verlaten 
keuken van Dalida. In het 

restaurant in de levendige wijk Levinsky in Tel 
Aviv staan de stoelen omgekeerd op de tafels. Een 
schoonmaker zuigt de bewijslast van het laatste 
feestmaal van het weekeinde op. Ik heb Dan ge-
vraagd om met mij zijn beroemde spicy feta brûlée 
te maken. Het gerecht heeft inderdaad weinig om 
het lijf. Welgeteld vier ingrediënten hebben we 
nodig, plus een oven, mixer en gasbrander. Het is 
het ultieme antwoord op het ingewikkelde gefrö-
bel van sterrenchefs. Een beetje zoals punkbands 
met liedjes van drie minuten, met drie akkoorden 
en drie instrumenten de symfonische overdaad 
van de jaren zeventig te kijk zetten.  n
  

Bereiding

●  Laat bij wijze van uitzondering de authentieke 
Griekse feta voor wat hij is. De goedkope na-
maak (vaak ‘saladekaas’ of ‘mediterrane witte 
kaas’ genoemd) wordt niet van schapen- en 
geiten-, maar van koemelk gemaakt en is 
daardoor milder van smaak. Precies waar dit 
gerecht om vraagt.

 
●  Verwarm de oven voor op 250 graden.
 
●  Ontdoe de paprika’s en jalapeño’s van hun 

steeltjes en rooster 25 minuten in de oven. 
Keer halverwege om. Laat afkoelen.

 
●  Pureer de paprika's en jalapeño’s (inclusief 

pitjes en zaadlijsten) apart in de keukenma-
chine. Laat de paprikapuree een tijdje uitlek-
ken in een fijne zeef. 

Voor 6 personen
 
● 500 g rode puntpaprika’s
● 4 groene jalapeño’s
● 400 g imitatiefeta 
● 9 el fijne kristalsuiker
 
handig:
●  gasbrander (te koop bij de 

keukenspeciaalzaak en in 
bouwmarkten)

●  Mix in een keukenmachine de feta en paprika-
puree tot een gladde moes. Voeg de jalapeño-
puree in porties toe en proef of de feta niet 
al te spicy wordt. Laat de moes een paar uur 
opstijven in de ijskast.

 
●  Verdeel de moes over 6 ondiepe eenpersoons-

ovenschaaltjes en strijk met een theelepel de 
bovenzijde glad. Bestrooi met suiker zodat alle 
moes bedekt is. Afhankelijk van de grootte 
van de schaaltjes heb je anderhalve tot 2 eet-
lepels suiker nodig, net iets meer dan je voor 
crème brûlée zou gebruiken. Karamelliseer de 
suiker met een gasbrander of, bij gebrek aan 
zo’n handig ding, vlak onder de ovengrill. Laat 
eventjes afkoelen. 

 
●  Serveer met een warm broodje. 

Het ultieme antwoord op  
het ingewikkelde gefröbel  
van sterrenchefs
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