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woord vooraf

Carissima sorella mia,

Wat moet er in ons voorwoord? In ieder
geval iets over onszelf. Dat ik jarenlang als
een van De Dames Reiziger in het Algemeen
Dagblad stukken schreef over hotels en
restaurants. Bijvoorbeeld. En dat jij al een
boek op je naam hebt staan: Lekkerissimo,
waarin je onder andere beschrijft hoe je in
Puglia woont en wat je daar als nuchtere
Hollander meemaakt. En dat we samen bijna
drie jaar lang een column in Vrij Nederland
schreven, waarvan een aantal fragmenten in
dit boek zijn verwerkt.
Maar ook dat ik juf ben op een basisschool
in Amsterdam en een moestuin heb in de
Achterhoek. Allebei even inspirerend om
over te schrijven. En natuurlijk moet er ook
iets in over de recepten. Dat het merendeel
niet vlug klaar is, maar eerder thuishoort in
de slowfoodhoek. Voor koken moet je de tijd
nemen, vinden we. Jij doet dat elke dag, ik
vooral in het weekend. Verder gaan we ervan
uit dat iedereen altijd zout, peper en een
prachtige fles olijfolie in zijn keuken heeft
staan. Daarom zetten we dat niet iedere keer
in de ingrediëntenlijst. Dat houdt zo op. Het
is tenslotte een leesboek. Of vind jij het meer
een kookboek?

Tja, is het een kookboek of een leesboek? Ik
stel voor dat iedereen er gewoon mee doet
wat hem of haar het beste lijkt. We zouden
kunnen schrijven dat ik twintig jaar geleden
naar Zuid-Italië reisde met een vaag plan om
olijven te gaan plukken, en dat ik al plukkend
zo hopeloos verliefd raakte op alles wat daar
te zien, te ontdekken, te ruiken, te proeven
en te beminnen was, dat ik er met geen stok
meer was weg te slaan. Min of meer toevallig
was ik terechtgekomen in de toeristenarme
provincie Puglia en kwam er te wonen in een
trullo, een soort iglo van stenen. Ik vond het
leuk om je daarover te schrijven en jij vond
het leuk om terug te schrijven. Zo ontstond
onze correspondentie.
Het leek mij een geweldig idee dat mensen uit
deze exotische streek, boeren, pizzabakkers,
slagers, kruideniers en ijsmakers in stadjes
met onuitspreekbare namen zoals Grottaglie
of Ceglie Messapica een beetje bekend zouden
worden in Soest en Deventer. Eerst via Vrij
Nederland, daarna via onze website.
Een van de problemen waar ik in het begin
mee te maken had bij het uitkiezen van de
Pugliese recepten, was dat veel ingrediënten
soms niet of moeilijk te vinden waren in de
Nederlandse buurtsuper. Gelukkig zijn er inmiddels veel Italiaanse winkels in Nederland
bij gekomen en ook Turkse en Marokkaanse
winkels bieden vaak uitkomst.
Ik hoop dat het boek een aardig beeld geeft
van wat ons vier seizoenen culinair heeft beziggehouden en dat eenieder die het openslaat
zin krijgt om te lezen én te koken!

Liefs, Karin

Tanti baci, Frans
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Spaghetti con le cozze
spaghetti met mosselen

kere wijn soms helemaal niet meer zo lekker
smaakt als je hem op een andere plek
drinkt. Een andere plek dan deze aan zee
bijvoorbeeld, op een zwoele zomeravond.
Zo perfect dat je ’m eigenlijk niet kunt
beschrijven.

Ik probeer het toch maar even te beschrijven:
de wind was eindelijk gaan liggen en de zee
was kalm geworden, maar niet té. We hoorden
nog duidelijk het ritmische ruisen van de
golven en zagen ze langzaam verzinken in
de invallende duisternis. Ook was het niet
meer zo heet. De temperatuur kon je gerust
perfect noemen.
Binnen, in het strandpaviljoen La Rotonda,
zaten een paar mensen te eten, heel rustig.
Fantastische uitvinding, die smartphone. De
kinderen, die eigenlijk joelend en schreeuwend hadden moeten rondrennen, zaten als
gedrogeerd te appen.
Maar wij zaten buiten en zagen de zee
verdwijnen. De ober, die elk jaar wat dikker
wordt, maar niet vriendelijker, want dat kan
niet, keek goedkeurend toe hoe ik de carpaccio van inktvis die ik van huis had meegenomen op tafel zette, en begon de rest
van de antipasti aan te dragen: gegratineerde
mosselen, gefrituurde mini-inktvisjes, ingemaakte ansjovis.
De witte wijn was koel en droog, ons gezelschap perfect. Mensen die al jaren van deze
plek genieten. En ieder jaar wordt het eten
beter. We probeerden de pasta met kreeft.
Een beetje riskant, want in een restaurant
niet ver hiervandaan hadden we dat al eens
geprobeerd. Zeker, het was toen lekker, maar
de kok was wel erg kwistig met de tomatensaus omgesprongen, zodat de kreeftensmaak
verdwenen was. Deze kok was beter. Kreeftiger dan deze pasta bestond niet. Het beest
zelf was zacht en sappig.
Zelfs Anna vond het eten goed en dat wil
zeggen dat het onvoorstelbaar goed was.
Iemand die zoiets lekkers kon maken moest
ze leren kennen. Ze verdween naar de keuken
om de daad bij het woord te voegen en de
maestro en passant ook even het recept te
ontfutselen.
Het werd nacht, de sterren straalden. O ja,
en we hadden het erover dat een heel lek-

Tanti baci, Frans

Ciao fratello,
Het is je toch aardig gelukt. Ik kan er weinig
aan toevoegen. Behalve dat de door jou
meegebrachte carpaccio van octopus een
hoogtepunt was in de gebruikelijke parade
van antipasti. Je vertelde dat het heel
makkelijk was: gewoon een octopus koken, in
een plastic fles duwen, en die in de diepvries
stoppen tot-ie zo koud is dat je het vlees
– uiteraard zonder de fles! – in flinterdunne
plakken kunt snijden.
Uit jouw mond klinkt het makkelijk, maar
hoe krijg je alleen al een plastic fles van een
octopus gepulkt? Met een mes, een schaar?
De smaak van jouw kunstig geknutselde
voorgerecht deed gek genoeg aan rollade
denken, dus je had ’m waarschijnlijk ook nog
erg lekker gekruid.
Hoe dan ook, het was een gedenkwaardige
avond.

Linguine con l’astice
platte spaghetti met kreeft
voor 2 personen – 45 minuten

kreeft – 1 flinke
linguine (platte spaghetti) – 200 gram,
liefst vers
ui – 1, gesnipperd
knoflook – 1 teen, gesnipperd
peterselie – 1 bosje
cognac of brandy – 1 glas
tomaten – 200 gram, vers of uit blik
Spaanse peper – 1 mespunt, gemalen
mosselen – 1 kilo
witte wijn – 1 glas

Als dat gepiept is, is de rest een makkie. Doe
de mosselen in een pan, schenk er een glas
wijn en een glas water bij, zet op het vuur met
het deksel erop en wacht tot ze opengaan.
Nog 3 minuten doorkoken, laten afkoelen en
het kooknat opvangen. De mosselen kun je
voor een ander recept gebruiken.
Doe een flinke scheut olijfolie in een koekenpan, laat heet worden en leg de twee
kreefthelften erin met het vlees naar
beneden. Temper het vuur, doe de gesnipperde ui en knoflook erbij en laat die op kleur
komen. Blus af met het glas cognac en voeg
de tomaten, de Spaanse peper en de bouillon
van mosselen toe.
Laat dit alles nog een minuutje of 8 sudderen.
Voeg in de laatste 3 minuten van de kooktijd
de linguine bij de saus. Verse pasta kan er zó
bij, maar pasta uit een pak moet wel eerst
een minuut of 5 in heet water zijn gekookt.
Bestrooi alles met peterselie, verdeel de
pasta over twee borden en leg de kreeft erbij.

Voor dit gerecht moet je er niet voor terugdeinzen een levende kreeft in tweeën te
snijden. Zoek op FoodTube het filmpje ‘het
lot van de kreeft’ op, om te zien hoe dit in
zijn werk gaat. Het komt er kort gezegd op
neer dat je de punt van een vlijmscherp mes
achter in de kop van de kreeft plaatst en
die vervolgens in één beweging naar voren
doormidden snijdt. Daarna snijd je het lijf
overlangs in tweeën.

Liefs, Karin
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Carissima sorella mia,
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Bij het havenstadje Polignano
a Mare, aan de Adriatische
Zee, kun je met een beetje
geluk dolfijnen zien.
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gescheiden van de zee, dus verser kun je
je calamari en ansjovisjes niet krijgen. Il
mercato di pesce biedt een fraai spektakel
waarbij veel geschreeuwd wordt en de prijzen
zijn er laag. Behalve huisvrouwen komen er
ook restauranteigenaren die kritisch lopen te
kijken en proberen af te dingen.
Ik kocht er een grote inktvis om weer eens
die carpaccio te maken waar jij laatst zo
enthousiast over was. Het is echt een geweldig recept, waarbij je een inktvis kookt en
er dan een soort salami van maakt. En die
snij je vervolgens in heel dunne plakjes.
De eerste keer dat ik het probeerde te maken
viel alles uit elkaar. Maar het lukt me steeds
beter.

Een van de leukste lunchgerechten om te
maken vind ik een salade niçoise. Het kost
me zeker een uur, maar dan wordt het ook
wel een kunstwerkje. Er zijn allerhande
theorieën over de ware niçoise. De ene zegt
dat er alleen rauwe groenten in verwerkt
mogen worden, een andere zegt dat je de
dressing pas door de salade mag husselen als
alle onderdelen op de schaal liggen. Ik ben
het alleen eens met de theorie die zegt dat er
net zoveel salades niçoises zijn als koks die
het maken.
Zelf wijk ik van de traditionele recepten af
door in plaats van tonijn uit blik een plak
verse tonijn te grillen en die in reepjes over
de salade te leggen.
Verder is van belang dat je knoflook door de
vinaigrette snippert en dat je alle groenten
apart door de dressing haalt, voordat je
het schilderij assembleert van stukjes gekookte aardappel, bloemkool, boontjes, tomaat, gekookte eieren, komkommer, olijven,
kappertjes en ansjovis.
Morgen vliegt onze Kees weer naar Bari. Zet
’m maar lekker aan het werk in jouw keuken
en op jullie land. En laat me af en toe even
weten hoe het gaat met oom en neef.

Tanti baci, Frans

Carpaccio di polpo carpaccio van inktvis
voor 6 personen – 2 uur plus een nacht afkoelen en 2 uur opvriezen
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Ciao fratello,

octopus – ruim 1 kilo, door de visboer van
ingewanden en papegaaienbek ontdaan
laurier – 2 blaadjes
sinaasappelschil – een paar stukjes
citroen – 1, in partjes
plastic fles van 1½ liter
peterselie – 1 bosje

Liefs, Karin

Kook de octopus in een liter water, samen
met de laurier en de sinaasappelschil, in
ongeveer 1½ uur gaar. Het hangt een beetje
van de grootte van de inktvis af, hoelang het
duurt. Laat de inktvis in zijn eigen kookvocht
afkoelen, tot-ie lauw is.
Snij de tentakels eraf en snij de rest van de
inktvis in niet te kleine stukken. Neem de
plastic fles en prik in de bodem met een mes
een paar gaatjes. Daar wordt straks het sap
uit geperst.
Snij de bovenkant van de fles af, op de plek
waar hij smaller wordt. Doe de tentakels in
de fles, zoveel mogelijk in de lengte, en pers

Carissima sorellina mia,
Kees is veilig geland en nadat ik hem van het
vliegveld had opgepikt, zijn we meteen naar
de vismarkt van Mola di Bari gereden.
Vanaf een uur of vijf komen daar de blauwgeverfde vissersboten terug van zee en
lopen de haven binnen. Bakken vol met die
dag gevangen vis in alle soorten en maten
worden aangedragen en door de vissers
zelf verkocht. Het witte, overdekte gebouw
van de markt wordt slechts door een straat
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dan de andere stukken erbij. Gebruik een
vleesstamper of je vuist om de octopus echt
helemaal goed aan te drukken. Hou de inktvis
een uurtje onder druk met een gewicht (zet
er een fles water of een zwaar voorwerp
tegenaan en bind dat vast).
Snij dan de fles aan de bovenkant op maat
af (de inktvis is als het goed is nog meer
samengeperst door de druk) en wikkel het
geheel in plasticfolie.
Zet de fles ten minste een nacht lang in de
ijskast en ook nog een paar uur in de vriezer.
Je kunt daarna met een scherp mesje de fles
om de inktvis, die vorm van een salami heeft
verkregen, wegsnijden. Maak de carpaccio
door de inktvis in flinterdunne plakjes te
snijden. Dat gaat natuurlijk het beste met
een snijmachine, maar met een goed vleesmes kom je ook een heel eind – snij voor
de zekerheid wat dikkere plakken. Garneer
de carpaccio met schijfjes citroen en wat
peterselie en giet er een scheutje olijfolie over.

Tomaten-, aubergine- en
paprikaplantjes. Het is de
vraag of ze het zullen overleven
in de rode, Pugliese aarde.

juli

Wat is het irritant als een recept niet klopt!
Gisteren ging ik helemaal volgens het boekje
courgettefritters maken, een soort dikke
pannenkoekjes. Er moest van alles in, tot
en met munt, oregano en Spaanse peper
toe. En maar liefst drie geraspte courgettes!
Toen dacht ik al: dat is te veel. Ze bedoelen
natuurlijk drie van die kleintjes die je hier
nooit kunt krijgen. Dus ik gebruikte twee
grote. Maar de brij die ik even later in de
koekenpan schepte, bleef een slappe hap en
werd niet het dikke koekje dat je om kunt
keren. Ik had de courgettes na het raspen
natuurlijk eerst moeten laten uitlekken,
maar dat stond niet in het recept! Misschien
omdat dit bij die kleine courgettes ook niet
nodig is. Afijn, ik had goed de smoor in.
Weet jij toevallig een makkelijke manier om
zelf ijs te maken? Ik heb een boek waarin de meest avontuurlijke recepten staan voor
mascarpone-ijs, citroentijmijs, basilicumsorbet en zelfs voor dropijs. Maar bij alles moet
je onaantrekkelijke spullen in huis halen als
dextrose, melkpoeder en stabilisatoren. En
dan moet je ook nog met een thermometer
werken, oppassen voor bacterievorming
en uiteindelijk heb je toch ook nog een ijsmachine nodig. Ik word al moedeloos als ik
het alleen al léés. En wat als dán het recept
niet helemaal klopt?
Liefs, Karin

Carissima sorellina mia,
Je treft het. Ik woon midden in het ijsparadijs.
Heb ik je wel eens verteld over de neviere
(ijsopslagplaatsen) die in deze streek honderden jaren geleden uit de rotsbodem werden gehakt? Hier in de buurt is zo’n put, je
wordt duizelig als je erin kijkt, want hij is
meer dan vijftien meter diep. Op de bodem
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werd eerst een laag stro gelegd en vervolgens
sneeuw. Die bleef de hele zomer goed en
werd gebruikt om voedsel te conserveren.
Het eerste ijs als lekkernij werd ongeveer
honderd jaar geleden als zuivelproduct verkocht, dus in dezelfde winkel waar je melk en
kaas kon kopen. Jij wil makkelijk ijs maken?
Doe dan als de Pugliese melkboer honderd
jaar geleden.
Hij maakte een ijsmengsel van melk, suiker
en eierdooiers en zette dat in de sneeuw
(dat wordt voor jou dus de vrieskist of het
vriesvak van de koelkast) en wachtte een halfuurtje. Daarna roerde hij er stevig in, om de
ijskristallen eruit te krijgen. Jij kunt de mixer
gebruiken. Dit proces herhaal je tot het ijs
mooi stevig is en tegelijkertijd smeuïg.
Dat kan wel een paar uur in beslag nemen,
maar het resultaat is de moeite waard! Aan
het basisingrediënt, melk dus, kun je van
alles toevoegen. Natuurlijk is vanille voor de
hand liggend en erg lekker, maar probeer
eens een paar koffiebonen. Of doe er een
handvol fijngehakte rozemarijn bij.
In Ceglie, bij bar Roma, koop je het allerbeste
ijs. Het staat uitgestald in de vitrine in de
meest knallende kleuren die je je voor kunt
stellen. Huiveringwekkend lekker is het vijgenijs. Maar de echte kenners vragen naar
de spumone. Die staat niet in de vitrine
maar wordt ergens onder de toonbank in
een speciaal ijskastje bewaard. Het wordt
gemaakt van de drie traditionele ijssmaken:
roomijs met gekonfijte vruchtjes, chocola en
hazelnoot. De kern bestaat uit cake die in
likeur is gedrenkt. Naar dit toetje wordt op
bruiloften en partijen reikhalzend uitgekeken,
nog voordat de maaltijd begonnen is.

Ciao fratello,

Gelato di crema alla vaniglia
roomijs met vanillesmaak
voor 4 personen – 2 uur

Verhit de melk met het vanillestokje op niet te
hoog vuur in een melkpannetje met een dikke
bodem. Haal de pan, zodra de melk begint te
koken, van het vuur, doe er een deksel op en
laat 15 minuten afkoelen.
Giet de melk door een zeef in een maatbeker.
Doe de eierdooiers in de pan waarin je de melk
hebt gekookt, samen met de suiker en sla ze
energiek met een garde tot je een schuimig
mengsel hebt verkregen.
Giet nu voorzichtig en al roerend beetje bij

beetje de melk bij dit eimengsel. Zet de pan
in een andere, grotere pan met kokend water
op het vuur en laat dit ongeveer 10 minuten al
roerend heet worden tot een dikkige crème.
Absoluut niet koken!
Doe de crème in een kom die in je vriesvak
past, en laat afkoelen. Sla de slagroom niet te
stijf en meng het goed door de crème met een
houten lepel. Doe een deksel of stukje folie op
de kom en zet deze in de ijskast tot je klaar
bent om het ijs te maken.
Zet de kom in de vriezer, afgedekt met aluminiumfolie. Na een halfuur begint het mengsel
te bevriezen en mix je het met een stevige
garde of (staaf)mixer. Dit proces ieder halfuur herhalen tot je een mooi romig ijs hebt
verkregen.

Braciole di maiale ubriache
varkenskoteletten met venkelzaad
voor 4 personen – 30 minuten

karbonaden – 4 dikke (scharrel)
venkelzaad – 1 theelepel
peterselie – een handvol
knoflook – 1 hele
citroen – de geraspte schil van een halve
rode wijn – 1 glas

Zet de pan op een hoog vuur en bak het vlees
ongeveer 1 minuut aan iedere kant.
Schenk dan het glas wijn erbij, zet het vuur
laag en doe een deksel half op de pan.
Laat een minuut of 20 heel zachtjes sudde-ren.
De wijn moet verdampt zijn, maar het vlees
mag niet te droog worden; dus je moet erbij
blijven.

Als je een beetje idee wil krijgen hoe porchetta smaakt, kun je dit makkelijke recept
gebruiken. Hak peterselie en knoflook fijn
en doe in een kom. Schenk er de olijfolie
bij, rasp er citroenschil bij, flink wat zout en
versgemalen peper en het venkelzaad. Roer
daar een papje van en doe dit in een flinke
koekenpan. Leg de karbonades erbovenop.

142

Ik mag volgend weekend naar een 25-jarig
huwelijk in Frankrijk. Er is mij al verklapt dat
er voor de gelegenheid een compleet varken
aan het spit wordt geregen.
Eerst wordt het beest gevuld met een farce
van groenten en kruiden uit de eigen tuin,
met brood en met een soort gehakt van de
ingewanden. Vervolgens wordt om drie uur
’s nachts een houtvuur aangestoken, dat
twee uur later heet genoeg is om er een spit
bij op te stellen. Het varken moet tien tot elf
uur boven de gloeiende kooltjes draaien. Dan
is het gaar genoeg om tijdens de lunch om
drie uur ’s middags geserveerd te worden.
Het roosteren van een varken is in sommige
delen van Frankrijk hét jaarlijkse feest. De
plaatselijke roosteraar doet zijn vakkundig
werk de hele zomer, tijdens grote partijen
in verschillende dorpen. In dit geval is het
zelfs een familieaangelegenheid, want de
vrouw van de rotisseur is degene die de
farce verzorgt. Vroeger hielpen de mensen
uit het dorp natuurlijk tien uur mee om het
spit langzaam en gelijkmatig te draaien, maar
tegenwoordig gaat dat elektrisch. In Italië
heb je natuurlijk ook van die zomerse dorpsfeesten. Is varken aan het spit dan ook een
hoogtepunt?
Liefs, Karin

Carissima sorella mia,
Tanti baci, Frans
Onze plaatselijke roosteraar is zonder twijfel
Tonino Zizzi, de boer die hier een paar
kilometer vandaan woont. Laatst zaten we
buiten bij hem voor het huis een beetje te
kletsen, toen er een auto het erf op reed.
Daar stapte Tonino Dolce uit. We noemen
hem zo vanwege zijn zachte karakter. Hij
vroeg me een handje te helpen, want in de
kofferbak lag een groot, dood varken. We (de
143
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melk – ½ liter volle
eierdooiers – 4
suiker – 150 gram
vanillestokje – 1
slagroom – 200 ml

twee Tonino’s en ik) zeulden de zestig kilo
met z’n drieën naar een plastic tuintafel die
klaarstond en legden het beest erop. Alsof
het de gewoonste zaak van de wereld was
(en dat is het ook voor hen) haalden de twee
boeren elk een vlijmscherp mes tevoorschijn
en begonnen het karkas uit het varken te
snijden. Ze babbelden er vrolijk bij in een
Pugliees dialect, waaraan ik nog altijd geen
touw kan vastknopen.
Na een halfuur konden ze de hele ribbenkast
met daaraan de ruggengraat optillen. Vervolgens sneden ze alle andere botten uit
de voor- en achterpoten, en toen was het
varken van een kadaver veranderd in een
reusachtige lap vlees. ‘Nu weegt hij nog maar
dertig kilo,’ zei Tonino Zizzi, terwijl hij met
een hele fles witte wijn de binnenkant van het
opengeklapte varken besprenkelde. ‘Maar dat
is meer dan genoeg voor de vijftig mensen die
ervan gaan eten.’ Zijn zoon Alessandro kwam
aanlopen met een grote bos kruiden: laurier,
basilicum, rozemarijn, salie. Daar vulden ze
het varken mee, ze rolden het op en legden
het in een teil. ‘Zo laten we hem een nachtje
marineren. Morgen stop ik er nog wat wilde
venkel in en dan naai ik hem dicht en gaat-ie
als porchetta de oven in.’
De hele zomer door wordt Tonino Zizi met
enige regelmaat gebeld. Dan heeft hij weer
‘een porchettaklusje’. Hij doet alles. Hij
prepareert het varken, roostert het, en komt
zelfs (graag) naar het feest om het aan te
snijden. Je hoeft hem alleen maar het varken
te brengen.

Ciao fratello,
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Deze kalfskotelet,
besprenkeld met
grof zeezout, is klaar
om in de houtoven
geroosterd te worden.
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Carissima sorellina mia,

Op een buurtfeest kwam ik aan een levendige tafel terecht met vrouwen die moestuinnieuws uitwisselden. Een van hen vroeg om
een recept voor aubergine. Ze had voor het
eerst aubergines gekweekt en zei: ‘Ik weet
alleen van wokken.’ Ik beloofde het ultieme
auberginegerecht melanzane alla parmigiana
voor haar op te schrijven. Op zoek naar dat
recept kwam ik ook pasta alla Norma tegen;
nog zo’n verschrikkelijk lekker gerecht met
aubergine, tomaten en basilicum.
En ook aubergines met kalfsgehakt gevuld,
wat me deed denken aan een fijne, uitgebreide Turkse maaltijd. Ik las dat het aubergineseizoen loopt van juni tot oktober, dus
we kunnen nog even voort. Inmiddels heb
ik het recept ook bij de buurvrouw gebracht
en voor jou een foto gemaakt van echte
Hollandse aubergines. Ze zijn dunner dan je
in de winkel koopt, maar wel net zo prachtig
paars. Bijzonder dat het haar gelukt is, zo
zonder kas. De moestuin lag weliswaar pal op
het zuiden, beschut tussen de koeienstal en
een berg kuil, maar dan nog.

Op de overigens stuitend slechte tv hier zag
ik een paar weken geleden een interessant
populairwetenschappelijk programma: Super
Quark. De presentator, Piero Angela, bejubelde het Nederlandse volk om zijn efficiëntie,
organisatievermogen en vernuft. Hij vertelde
de Italianen dat niet zij de grootste tomatenproducent van Europa meer zijn, maar ‘gli
olandesi’! Nederland exporteerde vorig jaar
965 miljoen kilo en is daarmee nummer 2, na
Mexico met 1140 miljoen. En hoe waren ze
dat geworden? Door het opzetten van uiterst
geavanceerde kassen waarin geen aarde
meer gebruikt wordt. Worden aubergines bij
jullie ook op deze manier gekweekt? En hoe
worden ze dan geproefd? Rauw kan niet, de
stof solanine die ze dan bevatten kan buikpijn
veroorzaken. Er moet dus iemand met een
koekenpan klaarstaan om ze even lekker te
bakken met een teentje knoflook.
Hier staan aubergines in de rode Pugliese
aarde. Ze doen hun uiterste best om het
laatste druppeltje water eruit te zuigen. En
over de smaak kan ik maar het beste zwijgen.

Liefs, Karin

Tanti baci, Frans

juli

Ciao Francesco,

Melanzane Pugliesi Pugliese aubergines
voor 4 personen – 45 minuten

aubergines – 2 grote
knoflook – 2 tenen
azijn – 2 eetlepels
peterselie – een handvol, gesnipperd
muntblad – een handvol, gesnipperd

ongeveer een halve centimeter. Verhit een
koekenpan en bak daarin de plakken aubergine zonder vet aan beide kanten goudbruin.
Laat ze afkoelen op een schaal.
Maak een marinade van de olijfolie, azijn,
knoflook, zout en peper en muntblad en haal
daar alle plakken aubergine even doorheen.
Zorg dat de saus goed verdeeld wordt over
alle plakken. Leg ze terug op de schaal en
strooi er peterselie over.

Dit voorgerecht hoort bij de standaard antipasti in Puglia, maar je kunt het ook goed als
groente bij een vlees- of visgerecht serveren.
Schil de aubergines en snij ze in plakken van
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Ciao fratello,

Ken je dat verhaal van die vrouw met een
blind date bij haar thuis? Ze trekt haar
blootste jurk aan, zet een goede fles wijn
klaar en zoekt vast een cd met een zwoele
samba uit. De bel gaat.
Ze doet de deur open en ziet een klein, vlassig
mannetje staan. Gauw trekt ze een vest aan,
verbergt de fles wijn achter de boeken en
zet expres geen muziek op. Alleen maar
even een hapje maken en de man zo snel
mogelijk de deur uitwerken, denkt ze. Maar
zodra ze in de keuken komen, ziet ze dat de
man iets spiedends krijgt. Hij neemt haar het
keukenschort uit handen, recht zijn rug, doet
de ijskast open, en haalt er van alles uit. Hij
jaagt het vuur onder een paar pannen aan,
hanteert met onvermoede vastberadenheid
en gratie een hakmes, en heeft in een
oogwenk een pasta klaargemaakt waarvan de
vrouw niet eens wist dat ze de spullen ervoor
in huis had.
Voor haar ogen was het onooglijke mannetje
veranderd in een zelfverzekerde veldheer, en
de vrouw wist niet hoe snel ze de dure wijn
weer tevoorschijn moest halen. Dit verhaal
las ik in Afrodite van Isabel Allende en ik kon
me er helemaal in vinden. Weinig sexyer dan
een kokende man. Anna boft maar.

van op een heet mosseltje. Ook als ik sta te
koken moet ik echt niks anders aan mijn kop
hebben, anders raak ik de kluts kwijt. Ik heb
een paar kennissen die het heerlijk vinden
om zich – als ik in de keuken vrij ingewikkelde dingen sta te doen – zo ongeveer tussen
mij en het fornuis te wringen teneinde een
fijne boom op te zetten. Zo iemand riskeert
echt een knal met de koekenpan, helemaal
niet sexy.
Nu wil jij natuurlijk graag weten of wij hier
ook viagra naturale hebben. Dat hebben we!
Het wordt vaak humorvol gezegd van bepaalde kaas, salami of andere etenswaren. Die
hebben allemaal één ding gemeen, namelijk
dat er peperoncino in zit, Spaanse peper.
Voor de échte moet je naar Calabrië, maar
ook op de markt van Cisternino kun je al aan
goed spul komen. Mooier rood bestaat niet.
De lustopwekkende eigenschap zit er voornamelijk in dat je bloed sneller gaat stromen
en dat is goed voor goeie seks. (Schijnt.)
Hier, en bij alle boeren die in de buurt wonen,
staat altijd een potje olio santo op tafel. Dat
is olijfolie met grofgehakte Spaanse pepers
erin. Scherp en verrukkelijk! Kun jij ook
goed maken, want de madame-jeannetjes
uit Suriname op de Albert Cuyp zijn nog vele
malen heter dan de Pugliese pepers. Brand je
bek voorzichtig!

Liefs, Karin

Tanti baci, Frans

Liefs, Karin

Wij in het Noorden kregen als laatsten
(school)vakantie en dat is eigenlijk heel
prettig. Ten eerste vanwege de charme
van uitgestelde pret, en ten tweede heeft
iedereen – ook al gaat het werk nog gewoon
door – toch al een soort lui vakantieritme.
Maar nu mogen wij dan ook, en verheug ik
me erop jou over twee weken weer te zien.
Weet je hoeveel mensen ik dit jaar heb
ontmoet die naar Puglia op vakantie gingen?
Het moet niet veel gekker worden, anders
woon je binnenkort in het nieuwe Toscane.
Italianen gaan toch, net als de Fransen,
allemaal tegelijk met vakantie in de maand
augustus? Vorig jaar in juli was het aan zee
alleen in het weekend drukker dan anders.
Maar dan was het ook wel meteen overvol,
met grote families die met jong en oud op een
kluitje onder een parasol gaan zitten. Als we
op een ochtend even waren vergeten dat het
zondag was, en om tien uur alle parasolletjes
al zagen uitstaan, hadden we de neiging om
rechtsomkeert te maken. Maar wat blijkt? Je
moet er gewoon tussen gaan zitten. Je kijkt je
ogen uit en hebt van niemand last.
Italianen hebben het vermogen om, met
hoeveel ze ook zijn, weinig ruimte om zich
heen te claimen.

Carissima sorellina mia,

Carissima sorella mia,

Ja, seks en eten, het schijnt bij elkaar te
horen. Ik moet je bekennen dat in mijn hoofd
Calvijn helaas nooit slaapt, en dat ik de twee
disciplines graag gescheiden hou.
Tot verdriet van Anna, die geloof ik het liefst
schranzend en zuipend alle standjes uit de
Kamasutra zou doornemen. Maar ik ben bang
dat ik in de war raak en plotseling besef dat
ik op een pikant slipje lig te kauwen in plaats

Vandaag aten we bij vrienden die hier in
Puglia op vakantie zijn. Nederlanders, denk
jij dan, maar nee, het zijn Italianen. Ze wonen
zelfs gewoon in Ceglie en na een reis van
vijftien kilometer hebben ze sinds vorige
week hun intrek genomen in een stacaravan
op een camping aan zee, alwaar ze drie
maanden verblijven.
Angelo maakte vis klaar die hij eerder deze
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week vanuit zijn rubberboot gevangen had.
‘Ik ga jullie zó volstoppen met eten, dat
jullie me zullen smeken of je weg mag,’ zei
hij. Het was een beetje vervreemdend om
met mensen uit deze streek voor hun tent te
zitten en een echt vakantiegevoel met hen
te delen. Ik was onder de indruk hoe goed
georganiseerd ze waren. Een Italiaan vindt
kamperen leuk, maar de keuken moet wel
efficiënt zijn. Daarom had de familie er een
speciaal tentje voor ingericht.
Angelo bond een sexy schortje voor, verdween in het tentje en kwam af en toe
met een rood en bezweet hoofd naar adem
happen, want de temperatuur liep er hoog
op. Eerst aten we spaghetti met mosselen.
Een klassieker, maar iedere kok heeft zijn
eigen recept en het smaakt daarom elke
keer anders. Angelo’s variant was sterk
van smaak omdat hij de spaghetti in het
mosselnat had gekookt, en hij had er weinig
tomaten aan toegevoegd, zodat je de
mosselen goed proefde.
‘Altijd verse peterselie erover strooien voordat je opdient,’ sprak hij streng. Vervolgens
kwam de gefrituurde gang. Die bestond uit
sardines die eerst waren schoongemaakt
en daarna door het meel waren gehaald.
Vervolgens seppie (zeekat), calamari (pijlstaartinktvis) en polipo (octopus). ‘Ik gebruik altijd grano duro-meel,’ fluisterde de
kok, die eindelijk tijd had om zelf ook even
te gaan zitten en een glaasje wijn te drinken.
Zachtjes legde hij uit dat er van twee tot vier
een stilteperiode op de camping van kracht
was. Alleen de cicaden in de dennenbomen
boven ons mochten uit volle borst zingen.
Tanti baci, Frans
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juli

juli

Ciao fratello,

Mousse di cioccolato con peperoncino
chocolademousse met Spaanse peper
voor 2 verliefde personen – 30 minuten, plus een paar uur opstijven

boter – 1 eetlepel
koffie – 40 à 50 ml, licht gezoet
chocolade – 100 gram
Spaanse-peperpoeder – 1 mespunt
eieren – 2, gesplitst
poedersuiker – 1 eetlepel

Haal het pannetje van het vuur en roer de boter
door het mengsel. Als de boter gesmolten is,
ook de eierdooiers en uiteindelijk de Spaanse
peper. Alles goed roeren.
Laat het mengsel afkoelen en sla ondertussen de eiwitten heel stijf en voeg er de poedersuiker aan toe. Spatel de eiwitten voorzichtig
door de chocoladecrème.
Giet het mengsel in twee kommetjes en laat
een paar uur in de ijskast staan. Ook lekker
met een toefje zoete, geklopte slagroom erop.

juli

Breek de chocola in stukjes en doe ze samen
met de koffie in een au bain-marie-pannetje.
Roer goed door elkaar tot alle chocola gesmolten is.

Spaghetti con le cozze
spaghetti met mosselen
voor 4 personen – 45 minuten

spaghetti – 400 gram (in Italië gebruiken
ze voor dit gerecht vaak linguine)
mosselen – 1 kilo
witte wijn – 1 glas
knoflook – 2 tenen
peterselie – een flinke bos
tomaten – 300 gram
Spaanse peper – 1

kook hierin de spaghetti bijna gaar (driekwart
van de kooktijd). Haal intussen de mosselen uit
hun schelp en doe ze in de pan bij de tomaten.
Giet de spaghetti af, breng over in de pan met
het mosselnat en roer op hoog vuur om tot de
spaghetti al het vocht heeft geabsorbeerd en
gaar is.
Verhit nu de tomaten en de mosselen opnieuw
en roer er op hoog vuur de spaghetti doorheen.
Doe er wat zout en peper bij, en strooi er de
rest van de fijngehakte peterselie en een fijngehakt Spaans pepertje over.

Verhit een flinke scheut olie in een grote pan
en fruit hierin de gesnipperde knoflook en de
helft van de fijngehakte peterselie. Laat de in
stukken gesneden tomaten 10 minuten meefruiten en zet dan het vuur uit.
Zet een andere grote pan op het vuur met
daarin de witte wijn. Breng aan de kook, doe
de mosselen erbij en laat de schelpen met
een deksel op de pan opengaan. Haal dan de
mosselen uit de pan, maar bewaar het kooknat
en hou het warm.
Breng een pan met ruim water aan de kook en
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