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Lital lust geen Charoset    een Pesach verhaal voor de jongste kinderen. 

 

 

Het is bijna Pesach. In de klas van Lital zijn de kinderen druk bezig. 

Ze hebben veel te doen want dit jaar gaan ze met elkaar in de klas sederen. 

Alles wat er nodig is voor de les-seder gaan ze zelf maken: de hagadot, de 

kidoesj-bekers, matsot en charoset. 

 

Maar Lital is niet blij. Zij houdt niet van charoset. 

 

Op maandag maken alle kinderen zelf een hagada, het boek waarin het Pesach 

verhaal staat. Ze kleuren plaatjes van Mosjee en van het joodse volk dat door 

de zee liep. 

 

Als Lital klaar is, vraagt zij een beetje bang: “Maken we morgen charoset?”  

“Nee, Lital,” zegt de juffrouw. “Morgen nog niet” 

 

Op dinsdag maken ze allemaal een kidoesj-bekers. Ze beplakken kartonnen 

bekers met aluminiumfolie en versieren die met stukjes gekleurd papier. Met 

de les-seder gaan ze vier bekers druivensap drinken. 

 

“Ik hoop dat we morgen geen charoset gaan maken,” fluistert Lital tegen haar 

vriendinnetje Channa. “Ik vind charoset vies.” 

“Ik niet hoor,” fluisterde Channa terug. “Ik vind charoset juist heerlijk!” 

 

Op woensdag maken ze een heel plat soort brood: Matse.  

Lital roert snel meel en water door elkaar.  

Terwijl zij het deeg plat rolt met een deegroller denkt zij aan de joodse slaven 

en hoe die uit Egypte weg moesten, zonder dat er tijd was om het deeg te 

laten rijzen. 

 

Dan denkt zij weer aan de charoset. Misschien moeten we het morgen wel 

maken......Brrrr! 

 

Op donderdag moet Lital met de kinderen van haar klas stukjes peterselie en 

radijsjes wassen om in het zoute water te dopen.  

Juf Sharon legt uit dat de peterselie aan de lente herinnert en het zoute water 

aan de tranen van de joodse slaven. 

“De slaven huilden omdat ze zoveel zware stenen moesten maken,” zegt Lital, 

“en stenen lijken op charoset.” 

“Precies, goed zo, Lital “ zegt juf Sharon, ”en morgen gaan we zelf charoset 

maken.” “Jakkie charoset!” denkt Lital. 

 

Als Lital op vrijdag de klas binnenkomt, zijn er al een paar kinderen bezig appels 

en noten te snijden. 



[Typ hier] 

 

“Ik wil niet helpen” zegt Lital. ”Ik lust geen charoset.” 

“ Waarom niet?” vraagt haar vriendje Jonathan. 

“ Omdat ik het nog nooit gegeten heb. En het ziet er vies uit,” zegt Lital. 

“Probeer het nou gewoon een keertje,” zegt Jonathan 

“Nee!” roept Lital. “ Ik lust het lekker toch niet!” 

 

“Proef dan een appeltje” zegt Noa. “Je vond de appeltjes die we met Rosj Hasjana 

in de honing doopten toch ook lekker?” 

“Okee, goed dan,” zegt Lital en stopt een stukje appel in haar mond. “Mmmm... 

lekker” roep zij dan, “Maar van noten houd ik echt niet hoor!” 

 

“Maar je vindt pindakaas toch wel lekker?” vraagt Alon. “Probeer nou maar.” Lital 

kauwt op een klein stukje noot. “Toch wel lekker,” mompelt ze en pakt gauw nog 

een stukje. 

 

“Nu nog suiker en kaneel erbij,” zegt juf Sharon. Lital ruikt aan de kaneel. “Dat 

ruikt naar de koekjes van oma!” zegt zij blij. “en mijn oma maakt “de 

allerlekkerste koekjes die ik ken.” 

 

Nu nog een beetje druivensap erbij en dan goed roeren, legt juf Sharon uit. 

Om de beurt mag iedereen eventjes roeren. 

 

“Wie wil er een hapje?” vraagt juf Sharon. Iedereen wil proeven alleen Lital niet. 

“Ik heb toch gezegd dat ik charoset niet lekker vind!” 

“Maar je vindt de appels lekker en de noten en de kaneel ook,” zegt Channa, 

“proef nu maar gewoon!” 

 

Lital doet haar ogen dicht en legt een klein beetje charoset op het puntje van 

haar tong. Iedereen kijkt terwijl zij kauwt en slikt. Dan doet zij haar ogen wijd 

open. “Hmmmmm!!” roept zij lachend, “heerlijk!” 

 

Die middag, op de les-seder doopt Lital de peterselie in het zoute water en neemt 

een hapje van de matse maar het allerlekkerst vindt zij toch de charoset!! 

 

 

Maak voor je eigen seder zelf charoset. Kijk voor een lekker recept op 

www.rimon-ljloc.nl klik op ouders en daarna op 5x charoset. 

Kijk ook bij de seder tips, of leer het manisjtana en de volgorde van de seder 

zingen (klik op liedjes onder ouders).  
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