
46. Voedsel in Israël 10. Zout, kruiden en specerijen

Zout, kruiden en specerijen gebruiken we bijna dagelijks in ons voed-

sel. Vroeger was dat niet anders. Er zijn zelfs zoutpotten van duizen-

den jaren oud gevonden. Grote stenen potten waarin voedsel werd be-

waard. Misschien heeft je opa of oma nog wel een ‘inmaakpot’. Vlees en

vis, helemaal onder zout bedekt, bleven daarin lange tijd goed. Ook nu

wordt zout nog wel gebruikt om bederf tegen te gaan.

Maar zout kon vroeger ook zomaar zijn smaak verliezen. Hoe kan dan

nou? Zout blijft toch altijd zout smaken? Nu wel ja, maar in de oud-

heid was zout niet zo zuiver als nu. Het werd voornamelijk uit zee ge-

haald, of van zoutstranden geschept. In stenen potten, vol gaten liet

men het zeewater weglopen en de rest verdampen. Wat overbleef was

een mengsel van zout, zand en kalk. Vooral kalk zorgde ervoor dat het

zout werd afgebroken. Het smaakte dan nergens meer naar. In de Bij-

bel lezen we: “als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer

zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weg-

gegooid en vertrapt”.

Om zout zuiverder te maken werd het

zeewater gezeefd om het van alle rom-

mel te ontdoen. Daarna werd het heel

lang in een pot gekookt. Door verdamping

zakte het zout naar de bodem. Dit zuive-

re zout werd in poreus aardewerk ge-

daan. Het werd keihard, en om het zout

eruit te halen moest de pot stuk geslagen worden. Zoutverkopers ver-

kochten toen brokken zout en geen zakken of busjes zoals nu.

Zout was erg duur – bijna net zo duur als goud – daarom was het een

goed ruilmiddel. Romeinse soldaten werden soms betaald met zout!

Wist je dat ons woord salaris daar vandaan komt? Sal is n.l. het La-

tijnse woord voor zout. Alleen heel rijke mensen konden zout betalen.

Toch aten arme mensen echt geen smakeloos eten. Ze gebruikten al-

tijd kruiden om het eten lekker te maken. Anijs, dille, karwij, komijn,

munt en mosterdplanten (de zaadjes waren heerlijk) waren goedkoop

en op veel akkers te vinden, of soms zomaar langs de weg. Door de

kruiden af te wisselen smaakte het eten elke keer anders en was het

eten zonder zout ook erg lekker. Rijke mensen gebruikten bij het bak-

ken van koeken kaneel, dat voor veel geld werd ingevoerd.
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