
Neni’s Israëlische salade 
met techina, peterselie en koriander
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O
ver een maand komt TLV uit, mijn 
culinaire ode aan wat volgens mij de 
tofste stad op aarde is: Tel Aviv. Twee 
jaar heb ik eraan gewerkt. Tussen al-
lerhande bedrijven door, want er 
moest ook brood op de plank en een 

kookboek schrijven kost alleen maar geld. Mijn 
constante vrees dat het boek als mosterd na de 
maaltijd zou verschijnen, lang nadat de door 
Yotam Ottolenghi aangewakkerde interesse voor 
de Israëlische cuisine alweer was uitgedoofd, lijkt 
ongegrond. Dankzij de Israëlische kookboeken-
schrijver weet iedere Randstedelijke lekkerbek al 
een poos wat techina is, maar de belangstelling 
voor de Midden-Oosterse keuken is meer geble-
ken dan een vluchtige hype. Na een eerste ken-
nismaking met de traditionele smaakmakers uit 
de Levant blijkt er ruimte voor culinaire verfij-
ning. Die verfijning is op Israëlische leest ge-
schoeid. 

Hoezeer Israël en met name Tel Aviv in de 
belangstelling staan, blijkt wel uit de aanwas van 
Israëlische restaurants in Amsterdam. De hoofd-
stad wordt al geruime tijd overspoeld door zeeën 
van verse choemoes. Stadswijk de Pijp telt inmid-
dels meer choemoesiot dan cafés. De afgelopen 
maanden kwamen daar een patisserie (Ugga), 
een falafeltent (Sir Hummus - Kitchen) en nóg een 
choemoes-hotspot (Shuka) bij. Stuk voor stuk 

sympathieke adresjes, maar je proeft er niets 
nieuws.

De culinaire verfijning kwam ook niet van 
Nacarat, het nieuwste visitekaartje van sterren-
kok en ondernemer Ron Blaauw. Blaauw, virtuo-
os op het gebied van de lieflijke liflaf, werd bij zijn 
eerste bezoek aan Tel Aviv getroffen door de 
vrolijke eenvoud van het locale uitgaansleven. 
Helaas is zijn poging om de simpele maar inno-
vatieve keuken van Tel Aviv hier aan de man te 
brengen mislukt. Dat zit hem deels in allerlei 
onvoorziene omstandigheden, maar toch vooral 
in een denkfout. Blaauw zet zijn gasten choe-
moes, baba ganoesj en tzatziki voor. Traditione-
le prutjes die het uitstekend doen op Israëlische 
feesten en partijen, maar die niets te maken 
hebben met de eigentijdse keukens van Tel Aviv.

Wie wil begrijpen waarom de culinaire elite 
niet raakt uitgesproken over Tel Aviv, moet naar 
Bar Fisk. Het vorig jaar geopende visrestaurant 
in de Pijp serveert culinaire hoogstandjes, die 
uitblinken in innovatieve eenvoud. 

Dit jaar openen twee nieuwe Israëlische res-
taurants hun deuren in Amsterdam. Celebrity 
chef Tomar Agay, eigenaar van het hippe Santa 
Katarina in Tel Aviv, heeft zijn zinnen gezet op 
het bruisende Slotervaart. Meer tot de verbeel-
ding spreekt de locatie van het megaproject NENI 
in de voormalige Citroëngarage voor het Olym-

Voor 4 personen

● 2 komkommers
●  4 tomaten
●  1/2 bosje peterselie
●  1/2 bosje koriander
●  2 el citroensap
●  2 el rauwe techina

Was de komkommers en 
tomaten en snijd in blok-
jes. Hak de kruiden fijn. 
Meng alle ingrediënten 
in een kom en breng op 
smaak met zout en peper. 

pisch Stadion, misschien wel de gewildste stek 
van de stad.

NENI is een acroniem van Nuriel, Elior, Nadiv 
en Ilan, de zonen van de Oostenrijks-Israëlische 
kookboekenschrijver Haya Molcho. Molcho is een 
fenomeen in haar thuisland. Samen met haar 
zoons leidt ze een gestaag uitdijend culinair im-
perium, bestaande uit restaurants, kookboeken 
en supermarktproducten. Culinair ondernemer 
Ronald Huiskamp wist Molcho te verleiden tot 
een Amsterdams avontuur. Volgens Huiskamp 
wordt het vijfde NENI-filiaal (na Wenen, Berlijn, 

Zürich en Hamburg) het  mooiste en het grootste 
tot dusver. Het restaurant gaat ruim 200 couverts 
tellen. Daarnaast komt er een bakkerij en een 
deli. Hoe spannend er gekookt gaat worden is de 
vraag. De kookboeken van de goedlachse blondi-
ne zijn gewijd aan de Israëlische klassiekers die 
we onderhand kunnen dromen. Maar ook Molcho 
gaat mee met haar tijd. In het najaar verschijnt 
Molcho's vierde kookboek: een culinaire ode aan 
het hippe Tel Aviv.  n

Stadswijk de Pijp telt 
inmiddels meer 
choemoesiot dan cafés
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