
48. Voedsel in Israël 12. Groenten

God zei tegen Adam en Eva: “Hierbij geef ik jullie zaaddragende plan-

ten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn”. Er

staat niet bij wat die precies waren, maar de Bijbel noemt wel veel

verschillende groenten.

Er was niet zoveel keus als nu. Je at wat het seizoen te bieden had.

Lustte je dat niet, dan had je pech; want iets anders was er niet.

Aardappels, rijst en pasta kenden ze niet. Wat hadden ze dan wel?

Toen de Israëlieten in de woestijn ontevreden werden, omdat ze elke

dag manna (hemelkoren) te eten kregen, verlang-

den ze naar komkommers, pompoenen, prei, uien

en knoflook. De groenten werden niet apart ge-

kookt, maar bij elkaar in een grote ketel tot soep

gekookt. De vrouwen deden altijd erg hun best

om die steeds een wat andere smaak te geven.

Ze gebruikten hiervoor verschillende kruiden.

Met een stuk brood erbij was het een goede,

voedzame maaltijd. Soms werden bonen (die le-

ken op kikkererwten), of linzen gebruikt. Ezau, de broer van Jakob,

was dol op linzensoep. Er werden verse of gedroogde linzen en bonen

gebruikt. Het voordeel van drogen was, dat ze goed bewaard en mak-

kelijk meegenomen konden worden. Toen David op de vlucht was voor

zijn zoon Absalom, werden tarwe, gerst, meel, geroosterd koren, bo-

nen en linzen bij hem gebracht. Daar kon brood en soep van gemaakt

worden. Gemalen linzen en bonen werden vaak gemengd met tarwe- of

gerstemeel om er een heerlijk bonenbrood van te maken. In Israël en

Egypte staan ook nu nog vaak zulke broden op de ontbijttafel.

In de Bijbel wordt onderscheid gemaakt tussen tuingroenten en wilde

groenten. Kaasjeskruid, dat een beetje naar bittere spinazie smaakt,

was een belangrijke, voedzame, gratis te plukken groente voor de ar-

men. Van bloeiend kaasjeskruid werd de bittere saus gemaakt voor de

Paasmaaltijd. Overal in de bossen en op de velden kon je wilde groen-

ten vinden. Soms ging het mis. De profeet Elisa maakte een soep van

kolokwinten, een soort kalebassen, maar die waren zo bitter dat ie-

dereen er ziek van werd. Door er meel bij te doen was de soep niet

giftig meer. Pas dus goed op als je iets in het bos ziet dat er lekker

uitziet. Onderzoek altijd of het eetbaar is.
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