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N
og even en we hoeven überhaupt niet meer naar 
Israël. Voor een alleszins acceptabel falafeltje 
kunnen we sinds jaar en dag terecht bij Maoz, voor 
verse choemoes hebben we de keuze uit een 
handvol choemoesiot, voor een Israëlisch maal 

strijken we neer in ManaMana of Bistro D&A en voor een 
authentiek Israëlisch gebrek aan service gaan we langs bij Sir 
Hummus. Zowat het laatste culinaire argument om nog eens 
een retourtje Ben Gurion te boeken, was ambachtelijke 
chalva. Maar ook dáár hoeven we de stad niet meer voor uit.

Chalva (in lakse navolging van de Amerikanen, die geen 
g-klank kennen, meestal gespeld als ‘halva’) wordt gemaakt 
van techina (vermalen sesamzaadjes) en suiker. Het is een 
soort bros marsepein, maar dan iets hartiger en rijker van 
smaak. Niets om al te hoogdravend over te doen, maar op zijn 
tijd een lekker alternatief voor het eeuwige koekje bij de koffi  e. 
Israëlische restaurants trakteren je vaak op een dobbelsteen-
tje chalva bij de rekening, doorgaans fabrieksspul, dat stijf 
staat van synthetische smaakversterkers. Veel fi jnproevers 
denken dat chalva heel smerig is, maar dat is omdat ze nog 
nooit échte hebben geproefd. Sinds kort kunnen ze hun 
mening herzien in Sumsum, een winkeltje in de Amsterdam-
se binnenstad. 

Molensteen
Opmerkelijk genoeg bevindt dat winkeltje zich op de 
Heiligeweg, met de nabijgelegen Kalverstraat, de duurste 
winkelstraat van Nederland. De gemiddelde jaarhuur 
bedraagt 2400 euro. Let wel: per vierkante meter. Dat is nog 
eens wat anders dan de sjoek, waar je in Israël moet zijn voor 
je chalva. De buren verkopen hier geen vis of fl uorescerend 
snoepgoed, maar juwelen en designertassen en daartussen 
valt Sumsum beslist niet uit de toon. De smalle zaak oogt als 
een chique boetiek. Aan het plafond hangen industriële 
lampen, op de grond ligt parket en het meubilair is van 
onbewerkt eikenhout. Op een toonbank liggen de diverse 
smaken chalva majesteitelijk uitgestald op boomschijven 
van acaciahout. Achterin draait een molensteen, maar uit 
het kraantje eronder loopt geen techina; het betreft een 
dummy. 

De techina (die wordt verkocht in jampotjes met van die 
aanstellerige papieren doekjes om de deksels) en de chalva 
worden ingevlogen uit Israël, vertelt manager Tobyas. Ik mag 
het weten, maar in de winkel is elke referentie naar Israël 

angstvallig vermeden. Sumsum is weliswaar sesam in het 
Ivriet, maar is dat ook in het Arabisch. Als ik Tobyas vraag 
hoeveel chalva hij wel niet moet verkopen om de huur te 
betalen, begint hij het volledige businessplan voor me op te 
dreunen. Dat komt erop neer dat chalva in Nederland een 
andere status moet krijgen dan in Israël. Waarom zou deftig 
ingepakte chalva niet kunnen concurreren met een doosje 
Puccini-bonbons? 

Wat Tobyas precies bedoelt wordt duidelijk bij het 
afrekenen. Uit het opmerkelijke aanbod (chiazaad, speculoos) 
heb ik een plak whisky-techina van 200 gram laten afsnijden. 
Minder mag niet, als in het tankstation geldt een minimale 
afname. Samen met een potje techina ben ik twintig euro 
kwijt. Het designertasje, dat eruitziet alsof er gouden 
manchetknopen in zitten, krijg ik er gratis bij. 

De chalva is prima, hoogstens iets te kruimelig. Van de 
whisky proef ik niets terug, het is chocolade die de boventoon 
voert. Over de techina ben ik minder te spreken, die is 
hinderlijk dun, op het waterige af. Maar dan de prijs. Om een 
idee te krijgen: bij Holtkamp, de duurste banketbakker van de 
stad, verkopen ze niets met whisky, maar wel champagne-
taartjes. Die kosten 19,25 euro per stuk. Voor hetzelfde 
gewicht aan chalva betaal je bij Sumsum 45 euro.  

De techina van Sumsum is zowaar nóg prijziger: voor mijn 
favoriete merk (Al Arz) betaal ik bij David’s Corner minder 
dan een derde. Mijn advies: koop een paar keer techina bij 
David, dan heb je in no time een retourtje Israël uitgespaard. 
En kan je op de sjoek je hart ophalen aan betaalbare chalva 
zonder opsmuk.  ■
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