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Veganistisch techina-ijs voor de leuk

T

er promotie van haar boek Taal voor de leuk
kwam Paulien Cornelisse op televisie vertellen hoe leuk taal kan zijn. Daarbij kwam
haar lettergreepregel aan bod. Volgens Cornelisse zijn apparaten met meer dan twee
lettergrepen de moeite van het aanschaffen
niet waard, afwasmachines en telefoons daargelaten.
Als sluitend bewijs dienden de brood-ma-chi-ne en de
ijs-ma-chi-ne. Die verdwijnen na één dappere, maar
ijdele poging tot do-it-yourselfbrood of -ijs in de kast,
waar eerder al de rook-o-ven, kaas-fon-due-set en sapcen-tri-fu-ge hun laatste rustplaats vonden.
De presentator en tafelheer van dienst slikten het als
zoete koek, maar ik begon onbedaarlijk te schreeuwen
tegen mijn te-le-vi-sie. Hoe dacht mevrouw Cornelisse
koffie te zetten of wijn uit de fles te krijgen? Dronk ze
soms liever thee? Handig hoor, theewater koken in
een steelpan, omdat fluit-ke-tels en wa-ter-ko-kers zo
ontzettend nutteloos zijn. Wat nou lettergreepregel?
Blik-o-pe-ner! Staaf-mix-er! Brood-roos-ter! Tos-tiap-pa-raat! Deeg-rol-ler! Pas-ta-ma-chi-ne! Aard-appel-stam-per! Fa-la-fel-tang!
Als daad van onverschrokken verzet deed ik mijn
gele hesje aan en haalde mijn ijsmachine tevoorschijn.
IJs- en broodmachines worden dikwijls over één kam
geschoren. Dit is zeer ten onrechte. Want in tegenstelling tot de broodmachine is de ijsmachine goedkoop,
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handzaam, snel schoon te maken en – het alles overtreffende argument– een meerwaarde in de keuken.
Kijk, brood kun je zonder problemen maken zónder
machine. Dat kost iets meer tijd en moeite, maar dan
zien je broden er tenminste uit als broden en niet als
vierkante baksels met een gat aan de onderkant. Goed
schepijs daarentegen is niet of nauwelijks te maken
zonder machine. Er zijn wel methodes, maar die zijn
omslachtig en leveren in het beste geval een of andere
sorbet, granita of parfait op, maar never nooit geen
heerlijk luchtig ijsje. Kopen dus, die ijsmachine. Hij
is elke lettergreep meer dan waard. Over anderhalve
week worden ze massaal aangeboden op Marktplaats.
Het geheim van goed roomijs is de paradoxale
samenwerking tussen water en vet. Die hebben verschillende vriespunten. De bevroren waterkristallen
zorgen ervoor dat het ijs koud is, het vet houdt het ijs
smeuïg en zorgt ervoor dat het eenmaal opgediend niet
onmiddellijk wegsmelt. Roomijs wordt vrijwel altijd
gemaakt met melkvet. Parve ijs is bij gebrek aan room
altijd smerig. Tóch is het mogelijk om veganistisch (en
dus parve en lactosevrij) roomijs te maken dat kan
wedijveren met Häagen-Dazs en Ben & Jerry’s. Het
magische ingrediënt heet techina. Het hoge vetgehalte
zorgt voor het romigste ijs dat je ooit at. En dat prompt
na je laatste hap tsjoelent. Gemakkelijk en snel te maken met een ijs-ma-chi-ne. Voor de leuk. n

Voor 15 bolletjes
l 240 g techina
l 600 ml amandelmelk
(uit de ijskast)

l 200 g golden syrup (Lyle)
l Bewaar de kom van de ijsmachine

standaard in de vriezer op -18°. Op
die manier hoef je niet gisteren te
weten dat je vandaag zin hebt in ijs.

Bereiding
l Klop met een garde een glad beslag
van de techina, amandelmelk,
golden syrup en een snuf zout.

l Giet het mengsel in de ijsmachine

en draai het in 30-40 minuten tot
een romig ijs. Doe in een afsluitbare
bak en laat nog twee uur opstijven
in de vriezer. Haal het ijs een kwartier voor serveren uit de vriezer.
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