JIGAL KRANT

De kosjere hamvraag

Sachlab

A

lles is relatief, orakelde mijn oma vroeger te pas en
vooral te onpas. Jongstleden wintervakantie, die ik
met het gezin in Tel Aviv doorbracht, moest ik daar
vaak aan denken. Want als die wijsheid érgens voor
opgaat, dan is het voor de Israëlische winter. Ze
hebben er een woord voor, chorev, maar dat hebben ze ook
voor vrede (sjalom), dus dat zegt niets.
Voor zijn jaarlijkse portie winterpret dient de Israëli af te
reizen naar Har Chermon, een berg in het hoge noorden. Daar
kan worden geskied, maar stel je daar niet te veel van voor. De
berg, waarvan de 2814 meter hoge top het (omstreden)
drielandenpunt vormt van Israël, Libanon en Syrië, is voor de
Israëlische wintersporter wat Zuid-Limburg is voor de
Nederlandse wielrenner.
In Jeruzalem, gelegen aan de rand van de woestijn, maar
tevens op 750 meter hoogte, wil nog weleens een sporadisch
pak sneeuw vallen. Alle fotografen van het land snellen dan
terstond naar de Kotel om feeërieke plaatjes te schieten. Die
vinden dermate gretig aftrek bij makers van kalenders en
ansichtkaarten, dat het in souvenirwinkeltjes welhaast lijkt
alsof Jeruzalem ergens in Siberië ligt.
In Tel Aviv, hemelsbreed slechts vijftig kilometer
verwijderd van Jeruzalem, wordt het zelfs hartje winter nooit
guurder dan bij ons op een gemiddelde herfstdag. Maar
omdat alles relatief is en ook in Tel Aviv het verschil tussen
zomer en winter grofweg twintig graden bedraagt, gaan de
inwoners bij een temperatuur van 15 graden over straat alsof
ze op expeditie naar de ijskappen van Antarctica gaan. Het
was begin januari een apart beeld in een Israëlische
speeltuin: mijn kinderen, gestoken in mouwloze hemdjes, zij
aan zij spelend met leeftijdgenootjes van wie slechts de
neusjes niet waren ingepakt in drie lagen winterkleding.

Fantoomkou
Op de Carmelmarkt kluste zowat elke marktkoopman bij met
thermosokken, wanten en mutsen, en om de fantoomkou
een laatste slag toe te brengen, tapte een Israëlische Arabier
gloeiend hete sachlab uit een Aladinachtige koperen ketel.
Sachlab is de Israëlische pendant van onze warme chocolademelk: een custarddrankje van melk en room, subtiel
geparfumeerd met rozen- of oranjebloesemwater, bedekt
met een topping van gehakte nootjes en kaneel. De traktatie
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komt oorspronkelijk uit Turkije, waar ze wél echte winters
kennen. Turkse sahleb wordt gebonden met een poeder,
gemaakt van gedroogde orchideeknollen. In Israël wordt in
plaats daarvan meestal maïzena gebruikt. Dat werkt even
goed, al klopt het niet meer, want sahleb en sachlab
betekenen in beide talen in eerste instantie ‘orchidee’.
Aan de andere kant, bedacht ik in een vlaag van scherpzinnigheid, gaat in sachlab ( )סחלבhet woord voor melk, chalav
()חלב, schuil, wat van het Turkse sahleb niet gezegd kan
worden (melk is süt in het Turks). Wanneer je vervolgens, als
bij een matroesjka, ook van chalav weer een laag afhaalt, dan
hou je lev ()לב, ‘hart’, over. Daarbij mag iedereen zijn eigen
warmhartige exegese verzinnen. En nu ik toch aan het
doordraven ben, aan iedereen die Israël beticht van het
annexeren van buitenlandse winterdrankjes, zeg ik: sachlab
is 100 procent Israëlisch. Tel de letterwaardes maar op: =ס60
plus =ח8 plus =ל30 plus =ב2 is... 100.
Overigens verdwijnen de sachlabverkopers als sneeuw
voor de zon uit het straatbeeld na rokjesdag, die in Tel Aviv
ergens medio februari valt. Maar niet getreurd als je Tel Aviv
nooit buiten het hoogseizoen bezoekt, de gestolde variant van
sachlab, malabi, is het hele jaar door verkrijgbaar en minstens
even hartverwarmend. Sachlab maken we gewoon thuis.
Volgende week het recept. Want al stelt onze winter steeds
minder voor, in vergelijking met die van Tel Aviv is hij bar en
boos. Zoals oma al zei: alles is relatief. ■
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