
Wist u dat in de Bijbel al sprake is van ijs? Dat ze in Japan 
inktvisijs, steenkoolijs en zelfs viagra-ijs produceren? Dat 
dichter bij huis ook een aardig potent ijsje te koop is? 
En dat zelfs de wetenschap zich bemoeit met de toekomst 
van deze verfrissende lekkernij?
TeksT Harry van veen illusTraTies marco lap

de lekkerste!

Bijbels ijs
In Genesis wordt beschreven hoe Izaäk een verfrissing 
bestaande uit sneeuw en geitenmelk aanbiedt aan Abra-
ham. Deze passage maakt de Bijbel tot een belangwek-
kend document in de geschiedenis van het Italiaanse ijs. 
Melk is namelijk een onmisbare schakel tussen bevroren water 
en consumptie-ijs en dat wordt hier voor het eerst beschreven. 
Het bijbelse sneeuw-met-melk-ijsje evolueert in handen van Arabieren 
tot sherbet, ofwel sorbet: ijs met melk, vruchten en siroop. Italiaanse koks 
beginnen rond 1500 al die ingrediënten door elkaar te prakken tot één 
homogene massa, vriezen dat in en noemen het gelato Italiano; Italiaans ijs. 
Het produceren van zo’n oer-Italiaanse ijsco heeft echter nogal wat voeten 
in de aarde. IJsmachines en diepvriezers bestonden niet. En hoe maak je 
dan ijs? Het antwoord is: de bergen in en hakken. Dan snel met grote klom-
pen ijs omlaag om deze diep weg te stoppen in koele kelders. Daar smelt 
het ijs ook, maar in ieder geval niet zo snel als bovengronds in de mediter-
rane zon. 
Voordat een kok er dan eindelijk iets smakelijks van weet te maken, is er al 
een klein vermogen uitgegeven aan bevroren water. Een lekkere Middel-
eeuwse- of Renaissance-ijsco is dus alleen weggelegd voor de jetset.

namelijk op 3.66 
meter.
Nodig voor het vesti-
gen van een nieuw 
record ’simultaan ijs-
likken’ al uw Face-
book-, Hyves- en Twit-
ter-vrienden uit. Als er 
meer dan 2694 perso-
nen komen likken, gaat 
het oude Guinness-
record er aan.

IJsrecords 
Als u in een hongerige bui binnen 
dertig seconden een halve kilo ijs 
weet weg te happen, moet u dat 
beslist eens herhalen in het bijzijn 
van een Guinness Book of Records-
official. Het huidige record staat 
namelijk op ’slechts’ 382 gram. 
Voor de zandkastelenbouwers onder 
u: wie een ijsco van 3.67 meter hoog-
te weet te construeren, kan daarmee 
ook in het Guinness Book of Records 
komen, het huidige record staat ▶
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Knof-
lookijs

Na zich op auto’s en huishoudelijke elek-
tronica te hebbeb gestort, modificeren de 

Japanners de Italiaanse ijsco. Ze vragen 
zich namelijk af waarom er slechts een 

paar honderd smaken bestaan. Dat is toch 
maar behelpen, vinden ze. Dus slaan ze 

aan het mengen en roeren, wat resulteert 
in de navolgende niet te missen smaken: 
cactusijs, krabijs, knoflookijs, kaviaarijs, 

inktvisijs, garnalenijs, rijstijs, ossentongen-
ijs, bami-ijs, steenkoolijs, basilicumijs, 
haaienvinnenijs (natuurlijk!), palingijs, 

ganzenleverijs, kaasijs, kippenijs, walvisijs, 
sojabonenijs, champignonijs, mosterdijs, 

zeewierijs, oesterijs, houtijs, worteltjesijs, 
spaghetti-ijs, tulpijs, maïsijs, spinazie-ijs, 

sla-ijs en ijs met paardensmaak. Dat wordt 
moeilijk kiezen bij een Japanse ijskraam!  ■

IJswetenschap
De ijsco schopt het tot wetenschap, getuige de oprichting van de Gelato Uni-
versity in Bologna. In dit ijswalhalla buigen ijsstudenten zich in een hightech 
omgeving over de toekomst van het Italiaanse ijsje. En dat werpt vruchten af. 
IJsprofessor Sergio Dondoli, tevens eigenaar van een ijssalon in San Gimig-
nano, verwerft grote bekendheid met zijn crema di Santa Fina, een ijsje dat 
hij na jarenlang onderzoek aan het publiek presenteert. Zijn eerste klant, 
een pastoor, is er zo over te spreken dat hij het ijsje zegent. Dit voorval leidt 
tot het geloof onder de vrouwen van San Gimignano dat met het eten van 
zo’n ijsje op 12 maart al hun 
zonden vergeven zijn. Want ijs 
eten is veel leuker en makkelij-
ker dan biechten. En dus ver-
trappen de vrouwen van San 
Gimignano elkaar elk jaar op 12 
maart bij de ijssalon, weer of 
geen weer. Lang leve de weten-
schap.

IJsster
De eerste ijsmaker wiens ster tot grote hoogte stijgt, is Bernardo Buontalenti. Deze Buonta-
lenti werkt voor de familie De’ Medici: de Berlusconi’s van de zestiende eeuw. Zijn taak is het 
aanrichten van exorbitante ijsfestijnen. En dan hebben we het niet over een paar bolletjes ijs in een 
bakje. Nee, Buontalenti bouwt torenhoge piramides, metershoge kastelen en obelisken van ijs in vele 
smaken, rijkelijk versierd met fruit. Daar kan de familie De’ Medici dan lekker in gaan zitten scheppen. 
Buontalenti’s ijskunsten worden zo hoog aangeslagen dat als hun verwende en wispelturige dochter Catharina op 14-jarige leef-
tijd wordt uitgehuwelijkt aan de Franse kroonprins Henry II, zij Buontalanti mee wil nemen naar het Franse hof. Dat gaat pa en 
ma De’ Medici te ver: alles mag mee, behalve hun geliefde ijsmaker. In een poging het tij te keren, wordt een andere ijsmaker 
rijkdom en roem in het vooruitzicht gesteld als hij Catharina met zijn ijs kan plezieren. De ijsmaker, ene Ruggeri, accepteert 
koeltjes en begint aan de bereiding van de ijsco van zijn leven. Hij bevalt. Blij en gelukkig trekt Catharina in gezelschap van 
haar nieuwe ijsheld naar Frankrijk, waar hij gelijk flink aan de ijsbak kan. Tijdens de huwelijksfeesten die een maand 
duren, moet Ruggeri dagelijks een enorme horde koninklijke gasten tevreden stellen met spectaculaire ijs-
desserts. En dat doet hij. Waarmee het Italiaanse ijs aan zijn zegetocht door Europa begint.

Lustijs
Japan heeft ook viagra-ijs. U moet 

er alleen ver voor reizen, want ijs is 
natuurlijk niet te bestellen op vage viagra-
websites. Maar dichter bij huis is ook een 
aardig potent ijsje te koop. Om precies te 

zijn bij The Icecreamists in Londen. Vraag 
daar naar The Sex Pistol: een ijscocktail 

van alles wat de hormonen stimuleert. 
Degenen die zich aan een Sex Pistol wagen, wordt beleefd gevraagd 

het personeel niet aan te randen. 

en 
wist u dat... 

• 5 procent van de ijseters zijn 

ijsje deelt met zijn huisdier?

• van alle dieren honden ijs het 

lekkerst vinden?

• 13 procent van de mannen en 

8 procent van de vrouwen 

hun ijsbekertje 

uitlikt? 

de lekkerste!
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