
Voor 60 bitterballen

l	 1 paddenstoelenbouillonblokje  
(ik ben fan van het merk Star)

l	 10 g gedroogd eekhoorntjesbrood  
(boleten/porcini/cèpes)

l	 1 laurierblad
l	 klont boter
l	 scheut olijfolie
l	 2 uien, fijn gesneden
l	 2 tenen knoflook, fijngehakt of geperst
l	 250 g kastanjechampions
l	 150 g oesterzwammen
l	 75 g boter (geen ‘smeerbare’)
l	 90 g tarwebloem
l	 40 g verse peterselie, fijngehakt
l	 10 g tijm, de blaadjes fijngehakt
l	 6 eieren 
l	 tarwebloem
l	 paneermeel of matsemeel
l	 zonnebloem- of arachideolie

Paddenstoelenbitterballen

W
e leven in een zware tijd. 
Ik bedoel de herfst, die 
in al zijn zure chagrijn 
om zich heen slaat. 
Toegegeven, ik ben een 
najaarskind, maar in de 

oktober dat ik het licht zag (áls dat er al was) 
voerde Gerard Cox de hitlijsten aan met het 
weemoedige ’t Is weer voorbij, die mooie 
zomer. Het enige positieve van die hele 
rotherfst zijn de sympathieke sjabbattijden 
en het paddenstoelenseizoen. 

In de Tora komen paddenstoelen niet 
voor. Althans, niet volgens de officiële le-
zing. Maar het zou mij niet verbazen als het 
manna, waarop God Zijn volk in de woestijn 
trakteerde, in werkelijkheid een of andere 
hallucinerende paddenstoelensoort was. 
De Jidden in spe gingen er per slot van re-
kening behoorlijk van trippen. De Joodse 
folklore beschrijft manna  als een soort 
goddelijke toverballen, die alle bestaande 
smaken in zich verenigden. Ook wordt er 
wel beweerd dat het spul automatisch elke 
gewenste smaak aannam. De eter hoefde er 
maar aan te denken. (Dat was vragen om 
niet-kosjere fantasieën. Ik vermoed dat 
veel woestijnjoden in hun culinaire roes 

op sappige varkenshaasjes kauwden of nog 
levende oesters uit hun schelp slurpten.) 

De Tora vertelt hoe de Kinderen Israëls 
het manna (‘man’ in het Hebreeuws) ont-
dekten onder een laag dauw, inderdaad de 
ideale leefomgeving voor paddenstoelen. 
Heel smakelijk kunnen ze er niet hebben 
uitgezien, want de Israëlieten spraken de ge-
vleugelde woorden: man hoe? (vrij vertaald: 
‘WTF is dát?’). Mozes hield het op goddelijk 
brood. Maar dat zegt me niets, paddenstoe-
len gaan wel vaker onder dat alias door het 
leven, denk aan eekhoorntjesbrood. 

In de Talmoed wordt wel over padden-
stoelen gesproken. De geleerden debatteren 
daar over de juiste zegenspreuk. Hoewel 
er een uitgerekend een bracha in het 
leven is geroepen voor voedsel dat (als 
paddenstoelen) uit de grond schiet, blijkt 
die niet van toepassing op schimmels en 
zwammen. De rabbijnse consensus is dat 
paddenstoelen hun voedingstoffen niet 
uit de grond, maar uit de lucht halen. Re-
den voor de rabbijnen om paddenstoelen 
daarom de bracha sjehakol toe te wijzen, de 
zegenspreuk voor alles wat niet juist direct 
uit de aarde voortspruit. Enfin, we maken 
paddenstoelenbitterballen. n

Bereiding

l	 Los het bouillonblokje op in 500 ml heet water. Laat 
het eekhoorntjesbrood en een laurierblaadje er 
minstens een uur in weken. Knijp de paddenstoe-
len uit en snijd ze fijn. Gooi het laurierblaadje weg. 
Bewaar de bouillon. 

l	 Verhit boter en olijfolie in een koekenpan en fruit 
de ui en knoflook 10 minuten op laag vuur. Hak 
de paddenstoelen in kleine stukjes. Draai het vuur 
hoog en voeg de paddenstoelen in etappes toe. 
Bak ze regelmatig omroerend goudbruin totdat het 
vocht is verdwenen. Breng op smaak met noot-
muskaat, foelie en flink wat zout en vers gemalen 
peper. Zet opzij. 

l	 Smelt 75 gram boter in een steelpan en voeg de 
bloem toe. Roer op middelhoog vuur met een garde 
tot een dikke roux. Laat 3 minuten garen en giet 
vervolgens al roerend het afgekoelde weekvocht 
van de gedroogde paddenstoelen erbij. Proef de 
ragout en voeg eventueel extra smaakmakers toe. 
De ragout moet hoog op smaak zijn, tijdens het 
frituren zwakt dat af. Laat de ragout 3 minuten 
afkoelen. Meng twee eierdooiers, de peterselie en 
de tijm erdoor. 

l	 Laat de ragout een halve dag opstijven in de ijskast. 
Zet bakjes klaar met bloem, de overgebleven eieren 
(geklopt) en het paneermeel. Rol kleine ballen van 
porties opgesteven ragout (circa 60 gram). Houd 
het beslag zo koud mogelijk. Haal de balletjes door 
de bloem, vervolgens door het ei en ten slotte door 
het paneermeel. Herhaal de laatste 2 stappen. Leg 
de bitterballen een uur in de koelkast om mooi op 
te stijven. In de vriezer blijven ze maanden goed.

l	 Verhit de olie tot 180 graden. Frituur de bitterbal-
len in 3 minuten goudbruin. Bevroren hebben ze 
1-2 minuten langer nodig. Serveer met mosterd. 

culinair 

Kanen met Krant
Jigal Krant
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