De kosjere hamvraag
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ruschetta met banaan? Ja hoor: bijvoorbeeld die van
Michelle uit Australië. Met kaas en kaneel en naar
eigen zeggen ‘super yum!’ Afschúwelijke combinatie als je het mij vraagt. Maar dat zie ik schijnbaar
helemaal verkeerd: 486.000 zoekresultaten in 0,45
seconden. Het moet gekker dus. Een of andere soep met
popcorn? Klassieker! Tweeënhalf miljoen hits. Kan ik me ook
wel iets bij voorstellen, eigenlijk.
Er valt toch wel íéts te bedenken, zo ronduit ranzig, dat
niemand het ooit in zijn hoofd heeft gehaald er überhaupt
aan te beginnen? Lasagne met pindakaas? Spinaziebrownies!? Schmaltz fondue!?! Check, check, check. Werkelijk
alles is al eens verzonnen, gemaakt en op internet gezet.
Een tijdje geleden bedacht ik in een creatieve bui dat het
aardig zou zijn om eens pizza’s te maken van gehalveerde
pita’s. Die kon ik beleggen met Israëlische ingrediënten als
cottage cheese, za’atar en gegrilde aubergine. Of met
geitenkaas, geroosterde walnoten en dadelhoning. De
mogelijkheden waren eindeloos. Even, héél even, leek het me
lollig om mijn culinaire vondst ‘pitza’ te noemen, maar daar
kwam ik snel op terug. Woordspelingen zijn immers als
scheten, tikte een wijze vriendin mij op de vingers. Fijn om te
doen, maar dan wel ergens waar je er niemand mee stoort.
‘Pita pizza’ dan maar, het concept was al apart genoeg.

Chagrijnig
Wie schetst mijn verbazing toen ik kort daarop een recept
voorbij zag komen op Facebook, getiteld ‘Mini pita-pizza’s
met za’atar’. Een idee van twee bevriende collega’s nog wel,
opgenomen in de laatste Delicious. Meteen mijn angstige
vermoedens gecheckt met Google, en ja hoor: de pita-pizza is
al duizenden keren gepresenteerd als reuze originele eigen
vinding. Hier en daar zelfs pitza gedoopt. Ik ben er twee hele
dagen chagrijnig van geweest.
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Het internet heeft me leren koken, dat kan ik niet
ontkennen. Natuurlijk heb ik ook het een en ander opgepikt
in moeders keuken, maar de meeste kooktechnieken zijn me
bijgebracht door YouTube. Het maakt namelijk niet uit voor
welke culinaire uitdaging je staat, er is altijd wel een
instructiefilmpje dat je uit de brand helpt.
Datzelfde internet kan je geweldig in de weg zitten. Denk
je werkelijk iets briljants te hebben bedacht, blijkt een of
ander onverlaat in Zuid-Ossetië het al jaren te maken. Voor
mijn kookboek, dat volgend jaar moet verschijnen, zal ik het
ook niet meer doen: eigen recepten googelen. Want nieuw of
niet, alles is van het eerste tot het laatste ingrediënt
zelfbedacht. En waar Google geen uitsluitsel over kan geven,
maar waar ik stellig van overtuigd ben: niemand maakt het
zo lekker als ik. ■

Woordspelingen
zijn immers als
scheten, fijn om
te doen, maar dan
wel ergens waar je
er niemand mee
stoort
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