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De kosjere hamvraag

Silan

H

et tot vervelens toe aangehaalde citaat dat alle
dieren gelijk zijn, maar sommige dieren gelijker zijn
dan andere, had zomaar een bijbels adagium
kunnen zijn. De Almachtige verbiedt het mishandelen van al Zijn schepselen, zonder onderscheid te
maken tussen een mug en een olifant. Tegelijkertijd zijn
sommige beesten het waard om gegeten te worden, terwijl dat
bij andere bestempeld wordt als walgelijk. Bovengenoemd
citaat komt evenwel uit Animal Farm, waarin de naar bijbelse
maatstaven walgelijke varkens zich juist ontpoppen tot de
gelijkste onder de gelijken.
Ook als het aankomt op fruit en granen heeft de Bijbel zo
zijn voorkeuren. Het hoogst in aanzien staat de druif, op
eerbiedwaardige afstand gevolgd door het sextet vijg, dadel,
olijf, granaatappel, graan en gerst. Deze ‘zeven soorten’, zoals
de Joodse geloofsleer ze zakelijk noemt, zijn net iets gelijker
dan andere soorten, omdat ze tot de inheemse opbrengst van
het beloofde land gerekend worden. Die status aparte behelst
een speciale zegenspreuk, die na het nuttigen van deze
producten dient te worden voorgedragen, én een eigen Israëlische postzegelserie.
Vreemd genoeg zijn melk en honing, twee producten die
meermaals door God worden aangevoerd om de paradijselijke
idylle van het beloofde land te onderstrepen, even gelijk als
alle andere producten. Het duo moet het stellen zonder eigen
zegenspreuk. Wél is er een driedelige postzegelserie. Daarop
zien we bijen in de weer met bloemen en imkers met
honingraten. Onder aan de zegels wordt de beroemde passage
uit Exodus aangehaald: ‘een land dat overvloeit van melk en
honing’. Een flater van de Israëlische posterijen. Over de melk
in het citaat verschillen de schriftgeleerden nog van mening.
Sommigen interpreteren het als geitenmelk, anderen houden
het op een metafoor voor wijn. Over de honing bestaat wel
exegetische consensus: die is niet van de bij, maar van de
dadel. Dadelhoning wordt, evenals olijfolie, gerekend tot de
zeven soorten.

De laatste jaren mag silan zich verheugen in een groeiende
populariteit onder veganisten, die het als plantaardig
alternatief gebruiken voor honing. Ik ben dol op de rijke
smaak van silan, omdat er onder het vele zoet ook wat bitter,
zuur en zout schuilgaat. De combinatie met techina is
onbeschrijflijk lekker. Zolang de voorraad pita’s, techina en
silan strekt, houd ik het uit op een onbewoond eiland.
Check in de winkel altijd eerst de ingrediëntenlijst. Echte
silan is honderd procent zuivere dadelextract, maar dikwijls
bestaat de helft uit goedkopere zoetstoffen. De beste is van
het Israëlische merk Ta’ame Hagalil en zit in een plastic
flacon. Maar wees gewaarschuwd! De glazen potten van
dezelfde fabrikant bestaan voor 52 procent uit water, suiker
en citroenzuur (E330). Alle silan is gelijk, maar sommige silan
is gelijker dan andere. ■

Zolang de voorraad
pita’s, techina en silan
strekt, houd ik het uit
op een onbewoond
eiland

Stroperig
Het stroperige dadelextract dat in de bijbeltekst honing
wordt genoemd, heet in het moderne Hebreeuws silan en
wordt beschouwd als een typisch Israëlisch product. Op basis
van de bijbelse referentie niet geheel ten onrechte, al
verkoopt de gemiddelde Marokkaan of Turk hetzelfde spul
als dadelstroop of -melasse.
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