
47. Voedsel in Israël 11. Vlees

Vroeger werd er alleen bij bijzondere gelegenheden, zoals een brui-

loft, een geboorte of bij het schapenscheren vlees gegeten. Maar ook

als er onverwacht gasten kwamen, zorgde de gastheer voor een goede

vleesmaaltijd. Rijke mensen hadden altijd een gemest kalf apart van

de kudde staan, speciaal voor onverwachte gasten. Jullie weten dat

Abraham eens bezoek kreeg van engelen. Hij was een goede gastheer

en liet snel het gemeste kalf voor zijn gasten klaarmaken. Het slach-

ten en verder klaarmaken van het kalf moest heel snel gebeuren. Door

de warmte van de zon kon het vlees al gauw bederven. Met een snelle

slag werd het dier gedood, zodat het nooit hoefde te lijden. Daarna

werd het zorgvuldig gevild. De huid was namelijk erg kostbaar en

mocht niet beschadigd worden. Het vlees werd in stukjes gesneden en

gekookt. Door er zout en kruiden bij te doen werd het een heerlijke

voedzame soep. Soms had een gast haast en duurde koken te lang. Dan

werd er een lap vlees op een gloeiend hete steen gebraden. Een hele

lekkere traktatie was wildbraad. Denk maar aan Ezau. Hij was jager en

Izaäk lustte graag wildbraad zoals Ezau dat klaar kon maken.

De tafelgewoonten waren toen anders dan nu. Iedereen had een kom

en een houten lepel. Geen messen’; die werden alleen voor het slachten

en bij de jacht gebruikt. Messen waren ook niet nodig aan tafel. Het

brood werd altijd door de gastheer, of hoofd van het gezin in stukken

gebroken. Vlees werd in stukken gescheurd. Dat was niet altijd mak-

kelijk, want het was vaak erg taai.

Schapenscheerders maakten het vlees heel anders klaar. Zij maakten

een oven door een ondiep gat te graven en dat van boven dicht te ma-

ken met stenen. De oven werd gloeiend heet gestookt, en zodra die

heet was werd er snel een schaap geslacht en in de oven gelegd. Na

uren was het vlees heerlijk gaar en het schaapscheerderfeest kon

beginnen. Als ze niet al te lang wilden wachten, werd een schaap aan

een spit gebraden. Of ieder nam een stok met een stuk vlees erop en

hield dat in het vuur. Net een barbecue dus!

Arme mensen konden geen dier van hun klei-

ne kudde missen. Zij aten duiven of sprink-

hanen. Geen sprinkhanen zoals wij die ken-

nen, maar van wel 15 cm lang. Ken je iemand

uit de Bijbel die sprinkhanen at?
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