
Pappardelle  
met zoetzure aubergine
I

n mijn kookboek TLV Vegan – Land 
zonder melk en honing, dat vanaf 
vandaag in de boekhandel op u 
wacht, typeer ik choemoes als een 
allemansvriend waar zowat alle 
hartige restjes geweldig mee samen-

gaan: “Schep de opgepiepte pastasaus, 
spruitjes of ratatouille van gisteren op 
een bord choemoes en je eet vermoedelijk 
lekkerder dan de dag ervoor.” Inmiddels 
weet ik dat het andersom ook werkt, want 
de topping van zoetzure aubergine die 
afgelopen sjabbat aan de choemoes 
ontsnapte, beleefde zondagavond een 
overheerlijke reïncarnatie als pastasaus.

In het zuiden van Italië, met name in 
Oost-Sicilië, is gefrituurde aubergine 
in tomatensaus de klassieke begeleider 
van simpele fabriekspasta als macaroni 
of spaghetti. Pasta alla norma noemen 
de Catanianen hun streekgerecht, dat 
elders simpelweg pasta con melanzane 
heet. Net als in mijn choemoestopping 
wordt de aubergine gefrituurd alvorens 
ze wordt toegevoegd aan de tomatensaus. 
Sappige, rijpe tomaten zijn ’s zomers 
overvloedig verkrijgbaar in Zuid-Italië en 
spotgoedkoop bovendien. Met Hollandse 
kastomaten wordt het nooit zo lekker en 
ook de bespottelijk dure importpomodo-

ri kunnen niet op tegen de Siciliaanse 
smaakbommen. In de winter geven de 
Italianen de voorkeur aan bliktomaten en 
die liggen ook bij ons in de supermarkt. 
Rond deze tijd hoeft onze pasta alla 
norma dus niet onder te doen voor het 
origineel uit Sicilië.

Waar de Noord-Italianen Parme-
zaanse kaas over hun pasta raspen, 
geven de zuiderlingen de voorkeur aan 
ricotta salata, een spierwitte kaas van 
schapenricotta, die wordt gezouten en 
gedroogd. In de Arabische wereld bestaat 
een vergelijkbaar product dat kasjk heet. 
Dat is een witte druppelvormige steen, 
die wordt verkregen door geitenmelk 
te laten indrogen. De laatste jaren mag 
ewen yoghurt (‘steenyoghurt’), zoals 
kasjk in het Ivriet wordt genoemd, zich 
in toenemende populariteit verheugen 
onder Israëlische koks. Ewen yoghurt is 
net iets zouter en zuurder dan parmezaan 
en slechts een kleine snuf brengt een ge-
recht direct naar een hoger plan. Ewen 
yoghurt is een leuk souvenir om mee te 
nemen uit Israël. Te koop bij Arabische 
delicatessenwinkels in de oude stad van 
Jeruzalem en in goede kaaswinkels in Tel 
Aviv. Buiten de ijskast blijft ewen yoghurt 
eeuwig goed. n

Voor 6 personen

l	  3 aubergines (900 g)
l	  1 liter zonnebloemolie
l	  2 grote tenen knoflook
l	  1 rode chilipeper
l	  verse gember (stukje van 3 cm), 

geschild 
l	  eenvoudige olijfolie
l	  50 ml rodewijnazijn
l	  1½ el bruine basterdsuiker
l	  1 blik gepelde tomaten (à 400 g)
l	  2 tl tomatenpuree
l	  4 lente-uien, in ringen
l	  500 g pappardelle of een andere 

brede lintpasta
l	  klein plukje bladpeterselie, 

fijngehakt
l	  parmezaan (desgewenst)

Bereiding

l	  Knijp zo veel mogelijk vocht uit de gezouten aubergine-
blokjes. Verhit de zonnebloemolie in een grote soeppan. 
Laat de olie op frituurtemperatuur komen (180 graden 
– een klein stukje brood moet gelijk gaan bruisen). Bak 
een derde van de aubergineblokjes in ongeveer 5 minuten 
goudbruin op hoog vuur. Schep de aubergineblokjes met 
een schuimspaan uit de pan en laat uitlekken op keuken-
papier. Bak hierna op dezelfde manier de tweede en derde 
portie.

l	  Hak de knoflook, chilipeper (inclusief pitten en zaadlijsten) 
en gember fijn met een scherp koksmes. Verhit een scheut 
olijfolie in een koekenpan en fruit de ingrediënten op 
middelhoog vuur. Voeg na 3 minuten de wijnazijn, suiker, 
gepelde tomaten en tomatenpuree toe. Prak met een 
pureestamper de tomaten fijn. Laat 5 minuten inkoken. 

l	  Voeg de aubergine en lente-ui toe en breng verder op 
smaak met zout en versgemalen zwarte peper. Zet het 
vuur uit en laat de zoetzure aubergine met de deksel op de 
pan (enigszins) afkoelen terwijl je de pasta kookt.

l	  Breng een grote pan met flink gezouten water aan de kook 
en kook hierin de pasta beetgaar. Giet af, voeg toe aan de 
zoetzure aubergine en meng goed. Verdeel de pasta over 6 
borden. Garneer met peterselie. Rasp aan tafel desgewenst 
nog wat Parmezaanse kaas over de pasta.

culinair 
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