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JIGAL KRANT

Kanen met Krant

Granita

van watermeloen
en arak

Z

oals een teug leidingwater het lekkerste op aarde is na een uur
intensief sporten en een moddervette fastfoodhap alles is waar
je aangeschoten brein na een avond aan de toog om schreeuwt,
zo is granita onder de juiste omstandigheden het beste toetje dat
er bestaat. Alles hangt af van de buitentemperatuur: onder de
twintig graden is granita de moeite van het opdienen nauwelijks
waard, bij dertig plus is het een godsgeschenk. En omdat niet alleen de Israëlische keuken, maar ook het bijhorende klimaat zich steeds nadrukkelijker
manifesteert in ons ooit zo koude kikkerlandje, zul je me dankbaar zijn voor
dit recept.
Wat bij zinderende hitte ook heel fijn is: granita maak je ’s ochtends als het
nog koel is in vijf minuten klaar. Als je rond het middaguur zowat bezwijkt
onder de hitte, trek je de vriezer open en schraap je onder het genot van de
uitslaande ijsdampen de bevroren watermeloen los. Snak je even later nog
eens naar een rendez-vous met je vrieskist, zet dan alvast de glaasjes koud.
’s Avonds hoef je de verfrissende ijsvlokken alleen nog maar op te scheppen
en uit te serveren. Wees bedacht op de onverbiddelijke brain freeze. n
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Voor 10 personen
l
l
l
l
l

50 g volzoete watermeloen (gewicht zonder schil)
sap van 2 limoenen
50 ml granaatappelsiroop (grenadine)
100 ml arak
15 g munt, de blaadjes fijngehakt

Bereiding
l Pureer de meloen in een blender of keukenmachine. Haal

het sap door een grove zeef om de watermeloenpitten te
verwijderen. Druk met een lepel zoveel mogelijk vruchtvlees door de zeef. Doe het watermeloensap opnieuw in de
blender en mix met de overige ingrediënten. Schenk vervolgens in een grote ovenschaal en zet deze in de vriezer.

l Schraap na 6 uur met een vork de bevroren watermeloen

tot gruis. Schep gelijk of later in koude cocktailglaasjes.
Garneer, als je daar puf voor hebt, met een blaadje munt of
een partje limoen.
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