
Enkele recepten mbt Rosh Hasjanah. 
 
Worteltzimmes 
Traditioneel voor Rosj Hasjanah 
Voor 8 personen. 
 
Deze zoete wortelen drukken de hoop op een voorspoedig jaar uit. 
 
 750 g wortelen 
 1,5 dl water 
 1,5 eetlepel citroensap 
 0,5 theelepel zout 
 2 eetlepels margarine  
 1 eetlepel maïzena 
 1,2 dl sinaasappelsap 
 3 eetlepels honing 
 ¼ theelepel gemberpoeder 
 50 g gele rozijnen of gehakte gedroogde abrikozen (desgewenst) 
 
Schrap de wortelen en snijd ze in plakjes van 0,5 cm dik. Doe ze met het water, citroensap, 
zout en margarine in een pan met dikke bodem en goed sluitend deksel. Laat de plakjes 
wortel in 12 – 15 min. Gaar sudderen. Meng intussen de maïzena met sinaasappelsap, 
honing en gemberpoeder. Schep de plakjes wortel met een schuimspaan uit de pan. Roer 
het sinaasappelmengsel door het kookwater van de wortelen en kook het, voortdurend 
roerend, in. Doe de plakjes wortel in de saus en voeg rozijnen of abrikozen toe. 
 
Zoete koekjes met specerijen 
Voor 30 koekjes. 
 
 120 g margarine (parve) op kamertemperatuur 
 160 g suiker 
 1 ei 
 1 eetlepel creamer zonder melk of appelsap 
 150 g bloem 
 ¼ theelepel zout 
 ½ theelepel bakpoeder 
 ½ theelepel kaneel 
 ½ theelepel nootmuskaat 
 ¼ theelepel gemberpoeder 
 80 g krenten of rozijnen 
 
Verwarm de oven voor op 180º C . Roer de margarine romig met de suiker. Voeg ei en 
creamer toe. Klop het mengsel luchtig. Roer er de droge ingrediënten door. Voeg krenten 
en/of rozijnen toe. Leg kleine hoopjes van het mengsel op ingevette bakplaten en druk ze 
plat met een vork. Bak de koekjes in 10 – 12 min. lichtbruin. 
  
In huiselijke kring wordt met het maken van een zegenspreuk over het brood geen 
langwerpige, maar een ronde challe gebruikt. Rond is het symbool van de voortdurende 
kringloop van jaren en seizoenen. Ook de levenscyclus wordt door deze cirkelvorm 
uitgebeeld: geboorte-sterven-geboorte enz. Er is geen begin en geen einde. 
De stukjes challe worden niet in zout gedoopt (zoals bij de Sabbat) maar in honing en men 
wenst elkaar dat het nieuwe jaar zo zoet als honing mag worden. 

 


