culinair
JIGAL KRANT

Voor een halve liter
●
●
●
●
●

50 g spinazie
150 g pistache (ongezouten)
150 g techina
200 g golden syrup
600 ml amandelmelk (uit de
ijskast)

Kanen met Krant

Pistache-ĳs

E

en van de smakelijkste schandalen
uit de politieke carrière van Bibi
Netanyahu betrof zijn bovenmatige
roomijsconsumptie. Kort voordat hij
aan zijn derde ambtstermijn begon,
onthulde een Israëlisch magazine dat
de premier in één jaar meer dan tienduizend
sjekel aan roomijs had uitgegeven. Dat bleek
neer te komen op ruim een halve kilo per dag.
Gezien de nietsontziende bezuinigingen die de
regering-Netanyahu destijds wilde doorvoeren
al tamelijk decadent, maar Bibi zou Bibi niet
zijn als hij zijn verslaving aan ambachtelijk
pistache-ijs niet bekostigde met belastinggeld.
Zoals de vele schandalen die nog zouden
volgen, leidde ook ice cream gate niet tot Bibi’s
ondergang. In plaats daarvan ontketende het
nieuws een stormloop op Netanyahu’s favoriete
ijssalon in Jeruzalem. Maandenlang was het
pistache-ijs niet aan te slepen. Want, zo verklaarde een klant tegen een verslaggever ter
plaatse: “Ik zal nóóit op Bibi stemmen, maar
hij heeft veel verstand van ijs.”
De eerste minister van Israël deelt zijn liefde
voor roomijs met zijn onderdanen. Zelfs in het
ijsgekke Italië worden jaarlijks niet zoveel bolletjes weggelikt als in Israël. Dat lijkt op het eerste
oog niet zo vreemd, de zomers van Tel Aviv zijn
per slot van rekening nog heter dan die van
Rome. Maar een nadere blik op de cijfers leert
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dat een heet klimaat bepaald geen garantie is
voor een hoge roomijsconsumptie. Een greep
uit de landen die Israël vergezellen in de top
10: Amerika, Zweden, Canada, Denemarken
en Ierland. Niet bepaald de meest tropische
landen op aarde.
Een waterijsje is nog wel een aardige remedie
tegen de hitte, maar van roomijs krijg je alleen
maar méér dorst. Niet voor niets kent Israël een
lange traditie van vruchtenijs. Zo’n verfrissend
lollyijsje wordt artiek genoemd, naar de gelijknamige fabrikant die begin jaren vijftig met de
productie van waterijs begon. Vandaag de dag
worden de lekkerste vruchtenijsjes gemaakt
door Paletas. Die vinden gretig aftrek in strandtenten en kioskjes, maar vallen in het niet bij
de enorme populariteit van romig schepijs.
De Israëlische liefde voor roomijs is zo
diepgeworteld, dat ondanks de verzengende
zomerhitte er recordhoeveelheden van worden
genuttigd. Alles draait om de smaakbeleving en
dat proef je. Geloof het of niet, aan de kwaliteit
van de ijssalons in Tel Aviv kunnen Romeinse
gelaterie een puntje zuigen. Het groeiend aantal
zelfstandige boetieksalons spant de kroon met
originele smaakmakers als kardemom, techina,
watermeloen, rozenwater en labaneh. Maar
de wat minder avontuurlijk ingestelde ijsfans
kunnen altijd terugvallen op een vertrouwd
bolletje pistache. ■

Bereiding
● Voor dit recept heb je een ijsmachine nodig. Die
zijn voor een paar tientjes te koop. Bewaar de
kom van de ijsmachine standaard in de vriezer
op -18°. Op die manier hoef je niet gisteren te
bedenken dat je vandaag zin hebt in ijs.

● Verwarm de over voor op 150 graden. Rooster de
pistache 5 minuten in de oven. Niet langer want
dan worden ze bruin. Laat afkoelen.

● Doe de spinazie met 100 ml warm water in de

keukenmachine en mix in 5 minuten glad. Schep
het sap in een fijne zeef en vang de felgroene
vloeistof op.

● Mix de pistache minstens 5 minuten in de

keukenmachine tot een smeuïge pasta. Voeg de
techina toe en vervolgens de golden syrup, zodat
zich een deegbal vormt. Schenk de amandelmelk er in scheutjes bij en ten slotte de groene
vloeistof. Breng op smaak met een snuf zout. Zet
het mengsel een poosje in de ijskast, zodat het al
goed koud is als het de ijsmachine ingaat.

● Giet het pistachemengsel in de ijsmachine en

draai 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.

30 AUGUSTUS 2019

28-08-19 16:21

