Jigal Krant

Kanen met nesjomme Gazpacho van watermeloen

K

omende week lezen we in sjoel hoe het de Joden culinair verging meegaand. De Iberiërs mikken zelf ook van alles in hun keukenmachine.
in de woestijn. De Tora vertelde al eerder hoe het elke nacht Alles in de groentelade van de koelkast volstaat, al vormen tomaat en
manna regende, volgens hardnekkige folklore een soort goddelijke komkommer meestal de basis.
Gazpacho bevat vrijwel nooit vlees of vis en is zodoende automatisch
toverballen, die alle bestaande smaken in zich verenigden. Ook wordt er
wel beweerd dat manna automatisch elke gewenste smaak aannam. De kosjer en het ideale gerecht voor op een zwoele sjabbatmiddag. In Israël kom
eter hoefde er maar aan te denken. Dat is vragen om niet-kosjere fantasieën. ik het niet heel vaak tegen en dat is gek, want het klimaat en het fantastische
groenteaanbod lijken ervoor gemaakt. In deze
Ik vermoed dat veel woestijn-Joden in gedachte op
mediterrane gazpacho gaat watermeloen, in het
sappige varkenshaasjes kauwden of nog levende
Voor 4 personen
moderne Hebreeuws nog steeds zo geheten als in
oesters uit hun schelp slurpten.
de hierboven beschreven Torapassage: avatiach.
Maar helaas, zo is het waarschijnlijk niet
* 750 g watermeloen
Het is de populairste zomergroente in Israël. Laat
gegaan. Als we volgende week opletten in sjoel,
je groenteman een mooi rijp exemplaar uitkiezen
dan ontdekken we dat het culinair helemaal niet
* 2 rijpe trostomaten
zonder pitjes. Die met een effen donkergroene
zo’n feest was in die woestijn. Allereerst moesten
* komkommer
schil zijn vaak het beste van smaak en structuur.
de mouwen flink worden opstroopt alvorens het
* 75 g kalamata-olijven
manna kon worden opgediend. De Tora vertelt
* 120 g olijfolie
l Halveer de komkommer overlangs en schraap
(Bemidbar 11:5-8) hoe manna in molens of vijzels
de zaadlijsten eruit. Verwijder de zaadjes en het
moest worden vermalen en vervolgens moest
* 2 theelepels harissa
vruchtsap uit de tomaten. Snijd de komkommer,
worden gekookt. Als het manna dan eindelijk
* 2 eetlepels rode wijnazijn
tomaten en watermeloen in stukken.
kon worden opgediend, smaakte het helemaal
* paar takjes munt
niet desgewenst naar langzaam gegaarde
* 200 g feta
l Pureer de tomaten, watermeloen, komkommer,
tamme duif met een crème van ganzenlever
ruim de helft van de feta, harissa, muntblaadjes,
en schorseneren, steranijs en sap van koolrabi,
* 4 bosuitjes
olijven, olijfolie en wijnazijn fijn in de
maar volgens de Tora altijd en alleen maar naar
* 60 g hazelnoten
keukenmachine. Let op dat de gazpacho niet al
één ding: korianderzaad. Ook lekker, ik gebruik
* zout en peper
te glad wordt. Breng op smaak met zout en peper.
het vaak en graag. Maar de Joden konden na
Geef de gazpacho ruim de tijd om in de koelkast
verloop van tijd geen korianderzaad meer zien.
ijskoud te worden en zet voor het opdienen nog
Hardop verlangden ze terug naar het gevarieerde
Egyptische voedselaanbod: komkommers! Watermeloenen! Preien! een kwartiertje in de vriezer.
Uien! Knoflook! Het zouden zomaar de ingrediënten kunnen zijn van een
l Snijd de bosuitjes in dunne ringetjes en verkruimel de overbleven feta.
mediterrane gazpacho. Inderdaad geweldig voedsel voor in de woestijn.
In het hete Spanje mogen ze ’s zomers graag groenten pureren en Rooster de hazelnoten, laat afkoelen en hak in grove stukken.
rechtstreeks uit de koelkast serveren als lunch op een schaduwrijk terras.
Gazpacho heet die koude soep, niet te verwarren met de Italiaanse carpaccio. l Verdeel de ijskoud geworden gazpacho over diepe borden en bestrooi met
Het aardige van gazpacho is dat de Spanjaarden (en de Portugezen, die er de bosuitjes, hazelnoten en feta. Sprenkel er nog wat olijfolie over.
in gelijke mate aan verslingerd zijn) niet moeilijk doen over de receptuur.
En dat is minstens even verfrissend als de soep zelve, want lokale hoeders
van traditionele recepten zijn door de bank genomen een stuk minder recepten@niw.nl
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