
Homemade sandwichspread

B
ij het uitmesten van de ijskast – ik 
móést wel want de deur wilde niet 
meer dicht, waarop het apparaat het 
op een piepen zette – stuitte ik op een 
potje sandwichspread. Afgaande op 
de houdbaarheidsdatum moest ik het 

drie Pesachs over het hoofd hebben gezien, al zag 
de glibberige inhoud er niet onsmakelijker uit dan 
het door fabrikant Heinz bedoeld was. Hoe het 
halfvolle potje in de Heilige Arke van onze keuken 
verzeild was geraakt was een raadsel. Alle gezins-
leden ontkenden iedere betrokkenheid, dus kregen 
de schoonmakers de schuld – daar zijn ze voor. 

In de kasjroetlijst leerde ik dat sandwichspread 
niet geoorloofd is, iets waarvoor ik in de ingredi-
entendeclaratie geen verklaring kon vinden. Ooit 
was de beige samenklontering van 33% groente 
en 67 % hulpstoffen wel koosjer, want ik heb mijn 
levenslange afkeer van sandwichspread te danken 

aan de kampen van de Joodse jeugdvereniging. 
Daar waren we ’s ochtends veroordeeld tot pinda-
kaas, hagelslag en sandwichspread.

Samen met mijn zoon begeleidde ik het potje 
sandwichspread op zijn laatste reis naar de 
glasbak. Onderwijl deed ik wat iedereen boven 
de veertig zou doen: ik zong hoe lekker fris, 
lekker anders, lekker anders, lekker fris dat spul 
zou zijn. En verdomd, ik kreeg pardoes trek in 
sandwichspread. 

In de nog immer piepende ijskast vond ik een 
vergeten voorraadje zilveruitjes en twee potten 
met daarin elk één augurk. Samen met de vergeten 
inhoud van de groentela mieterde ik alles in de 
keukenmachine. Ik kneep een tube mayo leeg en 
lepelde een restje yoghurt uit een dekselloos bakje. 
Even later aten we homemade sandwichspread 
die daadwerkelijk lekker fris en lekker anders was. 
En warempel, de ijskast kon ook weer dicht.  n

Voor 400 gram 

l	 1 kleine rode puntpaprika
l	 75 g witte kool
l	 2 lente-uitjes
l	 2 el Amsterdamse zilveruitjes
l	 50 g kleine zoetzure augurken
l	 125 g Griekse yoghurt
l	 3 el mayonaise
l	 1-2 el citroensap
l	 1-2 tl johannesbroodpitmeel (biolo-

gische winkel)

l	 Verwijder de zaden en zaadlijsten 
van de puntpaprika en snijd in 
grove stukken. Snijd de lente-uitjes 
grof. Knijp de zilveruitjes uit om 
zoveel mogelijk vocht te verwij-
deren. Laat de zoetzure augurkjes 
goed uitlekken. Hak dit alles fijn 
in de keukenmachine, maar niet 
helemaal tot prut. Doe in een kom 
en meng de yoghurt en mayonai-
se erdoor. Breng op smaak met 
citroensap, zout en vers gemalen 
zwarte peper. Roer 1 tot 2 theele-
pels johannesbroodpitmeel door de 
spread om deze dikker te maken. In 
een afgesloten pot blijft de sand-
wichspread een week goed in de 
ijskast.
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