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Ingrediënten

Roze duivelse eieren

D

at het christendom voortkomt uit het
jodendom, blijkt nadrukkelijk uit de
gelijkenissen tussen beide kalenders.
Die gaan verder dan het gekostumeerd
drinkgelag van Poeriem en carnaval,
de lichtjes van Chanoeka en Kerstmis
en de verbastering van Pesach tot Pasen. Zo verhoudt Pinksteren zich tot Pasen als Sjavoeot tot
Pesach. Pinksteren valt exact zeven weken na
Pasen, waar het de afsluiting van is. Inderdaad
naar analogie van Pesach en Sjavoeot, alias het
Slotfeest. Wanneer wij stilstaan bij de schenking
van de Heilige Schrift, gaat het bij onze christelijke
broeders en zusters om de uitstorting van de Heilige Geest. Wat betreft riten en symbolen hebben
zowel Sjavoeot als Pinksteren weinig om het lijf.
Hoewel de Bijbelse verhalen van Pesach en
Pasen weinig met elkaar gemeen hebben, echoën de christelijke rituelen hun Joodse wortels.
Zo verdient Hollandia Matzes meer aan Pasen
dan aan Pesach (het Laatste Avondmaal was een
seideravond) en wordt aan weerszijden van het
religieuze spectrum een bespottelijke hoeveelheid
eieren geconsumeerd. In beide religies hebben creatieve geestelijken daar diepzinnige betekenissen
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bij bedacht, maar de wederzijdse preoccupatie met
eieren is toch vooral een kwestie van praktisch nut.
Eerst de christenen. Die onthielden zich in de
aanloop naar Pasen van alle dierlijke producten
en zaten na afloop opgescheept met een overschot
aan eieren. De vastentijd van veertig dagen is
grotendeels opgeheven (de Kerk doet wél aan
modernisering), maar de eieren zijn gebleven. Bij
Joden brengen eieren verlossing in de keuken, waar
een week gebakken moet worden zonder bloem
en gist. Volgens de laatste cijfers consumeren
Nederlanders 200 eieren per persoon per jaar,
een hoeveelheid die een doorsnee Joods gezin
halverwege de tussendagen er al doorheen heeft
gejast.
Overigens is de medische stelregel van hoogstens één ei per dag even hardnekkig als achterhaald. Eieren zijn weliswaar zeer cholesterolrijk,
maar hebben geen noemenswaardige invloed op
de bloedwaardes. Je kan met Pesach/Pasen dus
onbeschroomd losgaan op eieren, maar denk alsjeblieft niet louter aan je eigen gezondheid. Koop
biologische eieren in de supermarkt (tegenwoordig
óók wit te krijgen!) en laat de marteleieren in de
koosjere delicatessenzaken links liggen. n

l 250 ml rodewijnazijn
l 1 rauwe rode biet, geschild
l
l
l
l
l
l
l
l
l

en in blokjes
2 el suiker
10 zwarte peperkorrels
1 tl zout
1 laurierblad
10 eieren
3 el mayonaise
1 el pittige mosterd
2 el zure room
enkele takjes dille, grof gehakt

Bereiding
l Breng in een pan 750 ml water aan de

kook met de azijn, biet, suiker, peperkorrels, het zout en laurierblad. Laat
afgedekt 15 minuten zachtjes koken.
Giet af en laat tot lauwwarm afkoelen.

l Kook de eieren in 10 minuten hard en

laat ze schrikken onder de koude kraan.
Pel de eieren en laat in de ijskast 2 uur
marineren in het bietensap. Laat de
eieren niet veel langer marineren, want
dan worden ze rubberachtig.

l Dep de eieren droog en halveer ze in de

lengte. Wip de eierdooiers eruit en prak
met de mayonaise, mosterd en zure
room tot een glad mengsel. Breng op
smaak met zout en versgemalen peper.
Vul de eiwitten met het dooiermengsel
en garneer met de dille.
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