
45. Voedsel in Israël 9. Zuivel en zuivelproducten

Melk, room, boter en kaas waren vroeger net zo belangrijk als dage-

lijks voedsel als nu. Toen Abraham bezoek kreeg van drie mannen, gaf

hij zijn gasten boter en melk. Dat lijkt zo gewoon, maar toen was dat

een blijk van grote gastvrijheid. De meeste gasten kregen water.

Melk was meestal van geiten en schapen afkomstig. Om snel zuur wor-

den te voorkomen, werd de melk direct gekookt. Niets werd wegge-

gooid. Van de zure melk werd een drank gemaakt, die wel een beetje

op onze yoghurt leek. De zure melk werd gemengd met vers gekookte

melk; het mengsel werd een beetje dik en kon zo gedronken worden.

Om het zoeter te maken, werd er wat honing door gedaan.

Boter had men niet elke dag. Het was veel en zwaar werk om die te

maken. De gekookte melk werd in een leren

zak gedaan, die werd vastgeknoopt aan een

soort driepoot. De zak bungelde dan tussen

de stokken. Door hard te schudden en er te-

gen aan te stompen, kwamen de vetdeeltjes

boven drijven. Na uren zwoegen, dreef er

een smeuïge massa boven in de zak, die men boter of room noemde.

Die zag er niet uit als de boter zoals wij die kennen. Hij was te dun om

op je brood te smeren en daarom doopte men het brood er in. De

smaak was ook erg flauw en echt schoon zag het er niet uit! Er dreven

altijd wel haren van de schapen of geiten in. Onderin de melkzak bleef

heerlijke karnemelk over.

Wanneer er een overschot aan melk was, werd er kaas van gemaakt.

De melk werd gemengd met zure melk om het wat dikker te maken.

Het mengsel werd in een aarden pot met gaatjes gegoten. Het vocht

(wei) zakte door de gaatjes naar beneden tot

er een drab (wrongel) op het rooster bleef

liggen. Die moest goed uitlekken en door er

gewichten op te leggen, werd al het vocht

eruit geperst. Om er smaak aan te geven,

werden er vaak kruiden door gedaan. De ka-

zen waren brokkelig; je kreeg dan geen plakje

maar een brokje kaas bij het eten. Deze kaas

was erg voedzaam en werd alleen bij feesten gegeten of aan gasten

voorgezet.
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