Jigal Krant

Kanen met nesjomme
Mozzarella met muntpesto en granaatappelpitten

S

Wat je vooral ook niet moet doen, is de basilicum
amen met pizza margarita is insalata caprese
vervangen door pesto genovese. Ik begrijp die
misschien wel het meest Italiaanse gerecht.
Voor 4 personen
neiging wel, het gevierde sausje bestaat tenslotte
Dat zit ’m vooral in de kleuren van beide
voor een belangrijk deel uit basilicum en aan het
gerechten: groen, wit en rood, corresponderend
kleurenpalet verandert niets. Maar door pesto
met il tricolore, de Italiaanse vlag. De salade, die
flinke bol buffelmozzarella
gaan ook Parmezaanse kaas en knoflook, twee
in heel Italië populair is als aperitiefhapje, is
100 g pompoenpitten
krachtige smaakmakers die de subtiele mozzarella
vernoemd naar het Zuid-Italiaanse eilandje Capri,
totaal overvleugelen. Toch is de combinatie van
waar de mooiste tomaten groeien en de beste
15 g verse munt
mozzarella en pesto wel degelijk mogelijk, zolang
buffelmozzarella wordt gefabriceerd.
100 g goede olijfolie
de gebruikte ingrediënten aan elkaar gewaagd
Aan tafel krijgen die streekproducten
zijn. Volgens puriteinen mag je niet zomaar elk
traditioneel gezelschap van wat blaadjes
sap van een halve kleine citroen
prutje pesto noemen, maar kijk, dát is nou het
basilicum en een scheutje olijfolie. Die salade,
zout
soort conservatisme waar ik geen boodschap
vaak simpelweg caprese genoemd (maar pas
aan heb. Door pompoenpitten en verse munt te
op, ze bakken op dat eilandje ook een smeuïge
handvol granaatappelpitten
mixen met olijfolie en wat citroensap ontstaat een
chocoladetaart en die gaat onder dezelfde
groene sla
heerlijke frisse pesto die fantastische samengaat
roepnaam door het leven), draagt als geen ander
(krulsla, eikenbladsla, rucola etc.)
met mozzarella en granaatappelpitten. Precies
gerecht de filosofie uit van de Italiaanse kok.
zoals ze het in Italië graag zien: simpel, puur en
Die plaatst het liefst pure ingrediënten, zonder
in balans. En het mooie is: de Italiaanse driekleur
onnodige opsmuk op een voetstuk. Het succes
van de caprese staat of valt dus bij de kwaliteit van de ingrediënten. Helaas wappert nog steeds fier op je bord.
lijkt de kosjere gecertificeerde mozzarella vaak eerder gemaakt van rubber,
dan van romige buffelmelk. Maar veel gezaghebbende orthodoxe rabbijnen l Rooster de pompoenpitten in een droge koekenpan tot ze beginnen te
staan reguliere mozzarella toe, al houden die rabbijnen geen kantoor in poffen en een lichtbruin kleurtje krijgen. Laat de pitten afkoelen en maal ze
met de munt fijn in de keukenmachine. Voeg de olijfolie en het citroensap
Nederland. Volgende week meer hierover in De kosjere hamvraag.
Zoals alle klassieke gerechten, valt caprese dikwijls ten prooi aan toe zodat een mooie pesto ontstaat. Breng op smaak met een snuf zout.
culinaire blasfemie. Dan krijgen de mozzarella, tomaat en basilicum
gezelschap van pijnboompitten of olijven. Of erger: van balsamicoazijn, l Scheur de mozzarella in stukjes en verdeel over een met blaadjes sla
plakjes hardgekookt ei of ansjovis. Nu ben ik helemaal niet vies van enige beklede schaal.
recalcitrantie. Taboes, ook keukentaboes, zijn er om te doorbreken. Maar
heus, die Italianen hebben niet voor niets eeuwenlang vastgehouden aan l Besprenkel met de pesto en de granaatappelpitten. Serveer met ciabatta
of ander robuust brood.
hun winnende recept.
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