
44. Voedsel in Israël 8. Honing

Johannes de Doper at sprinkhanen en wilde honing. Bij sprinkhanen

griezel je misschien, maar honing vinden de meeste mensen erg lekker.

Wilde honing wordt gemaakt door bijen, die in de vrije natuur een

plekje gevonden hebben. Ze zitten in

holle boomstammen of een hol in de

grond, en zijn van niemand. Soms heb-

ben ze wel een heel vreemde plek,

denk maar aan Simson. Hij doodde een

leeuw en een tijdje later zat daar een

wilde bijenzwerm in. Als je zo’n zwerm

zag, mocht je van de honing snoepen of een stukje raat meenemen.

Maar je moest genoeg overlaten voor de bijen en hun larven.

Toen de Israëlieten slaven waren in Egypte, beloofde God dat ze naar

een land vloeiende van melk en honing zouden gaan. Dat betekende na-

tuurlijk niet dat er overal zomaar melk en honing stroomde. Het bete-

kende dat er veel gras en bloemen groeiden, zodat het vee veel melk

gaf en de bijen voldoende nectar vonden. Er waren niet alleen wilde

bijen; veel boeren hadden gevlochten korven of aarden kruiken op hun

akkers staan. Ze waren dus boer en imker tegelijk. Eenmaal per jaar

haalde de boer honingraat uit de korven. Om niet

gestoken te worden stookte hij een vuurtje van nat-

te takken, zodat er veel rook vrij kwam en de bijen

bedwelm werden. Een stuk honingraat kon je lekker

uitzuigen, maar de meeste honing werd er uitgekne-

pen en bewaard of verkocht. Het uitknijpen gebeur-

de gewoon met de hand. Lang niet alle honing kreeg je er zo uit. De

uitgeknepen stukken raat werden daarom bewaard in een leren zak.

Zodra de zak bijna vol was, werd er een beetje water bij gedaan. Alles

werd goed geschud, waarna de zak werd verzwaard met stenen en op

een warme plek gelegd. Alle honing werd er door de druk uit geperst

en zakte naar beneden. Door de warmte was de honing vloeibaar. On-

derin de zak zat een gat waar de honig uit kon lopen. Zo kreeg men

een tweede persing van de honing. Die was minder lekker dan de eer-

ste en daarom ook veel goedkoper. Honing werd ook gebruikt om won-

den te laten genezen. Het was een natuurlijk antibiotica. Rijke dames

gebruikten het zelfs…… om hun huid zacht te maken.
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