Jigal Krant

voor 4-6 personen
l 2-4 pita’s
l 350 g tasty tom-tomaten
l half rood pepertje
l 3 tenen knoflook
l 8 takjes verse oregano
l zout en peper
l olijfolie
l 
200 g hüttenkäse of

cottage cheese

l za’atar

Kanen met Krant

Pita bruschetta

J

e gasten een belegde boterham voorschotelen en tóch goed voor de dag komen,
zoiets kunnen alleen Italianen verzinnen.
We doen het inmiddels allemaal. Omdat
het in een handomdraai gemaakt is en we
het bruschetta mogen noemen. Dat bekt
stukken lekkerder dan een ordinaire boterham.
Letterlijk en figuurlijk.
Het kan bijna niet simpeler, zou je zeggen.
Toch gaat het vaak fout, zo ervoer ik van de week
weer eens in een pas geopende buurtpizzeria.
Daar ontving ik voor de prijs van een pizza een
paar dikke hompen stokbrood, zompig geworden
door smakeloze brokken tomaat. Fout, fout, fout.
Snel even de tien bruschetta-geboden: 1) Gebruik robuust boerenbrood (geen stokbrood dus).
2) Kies een compact brood, zonder gaten (ook
geen ciabatta dus). 3) Snijd niet te dikke plakken.
4) Grill het brood boven open vuur of in de oven
op grillstand (niet in een broodrooster dus).
5) Stop pas met grillen als het brood flink begint
te kleuren. 6) Bestrijk het nog hete brood met een
doorgesneden teen knoflook, doe dit nooit voor
het grillen. 7) Gebruik voor het beleg alleen de
allerbeste ingrediënten. 8) Wees kwistig met
olijfolie, peper en zout 9) Zorg dat je topping op
kamertemperatuur is. 10) Noem je gerechtje
nimmer ‘broesjetta’s’. Het is ‘broesketta’, meervoud: ‘broeskette’.
In de boerse keuken van Midden-Italië is bruschetta van oudsher een vorm van broodrecycling.
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Waar wij onbeholpen noorderlingen wentelteefjes bedachten, maken ze in Toscane en omstreken hartige appetizers van oud brood. Bruschetta was dus geen gerechtje met voorbedachte rade.
Restanten uit de broodtrommel werden belegd
met op smaak gebrachte leftovers uit de groentelade. Dat werkt natuurlijk niet als je een restaurant bestiert of gasten krijgt. Bovendien, áls wij
al brood over hebben, dan is dat volkoren bruin
of maanzaadchalle en dan treedt onmiddellijk
het eerste gebod in werking. Dus kopen we speciaal voor de gelegenheid een vers boerenbrood,
waar we maar een paar sneetjes van gebruiken.
De rest wordt langzaam oud in de broodtrommel.
De omgekeerde wereld.
Tja, bij nader inzien valt het nog helemaal niet
mee om bruschetta te maken. En áls je al keurig
de tien geboden hebt opgevolgd dan dreigt het
volgende probleem: zelfs bij inachtneming van
het derde gebod (‘snijd niet te dikke plakken’)
zitten je gasten voordat de eigenlijke maaltijd
begint al halfvol.
Mijn inleiding is wat lang, maar nu komt het:
ik heb de ultieme oplossing voor alle bruschettaproblemen (waarvan je misschien nog niet wist
dat je ze had). Ik noem het pita bruschetta. Halveer daarvoor een pita overdwars (oud, vers,
maakt niet uit) en haak in vanaf het vierde gebod.
Het resultaat is origineel, beeldschoon, langdurig
knapperig en minder vullend dan een snee stevig
brood.

Bereiding
l Verwijder de zaadjes en het nat van de
tomaten en snijd in kleine blokjes. Snijd het
rode pepertje, zonder zaadlijsten, zo klein
mogelijk. Knijp twee teentjes knoflook fijn
met de pers en hak daarna nog even na. Ris
de blaadjes oregano van de takjes en snijd
eventueel nog iets kleiner. Meng alles met
een royale scheut olijfolie in een kommetje
en breng op smaak met flink wat zout en
peper. Zet afgedekt een tijdje weg.
l Zet de oven op de grillstand (250 gra-

den). Halveer de pita’s overdwars. Dat gaat
gemakkelijker als je ze even roostert in
de broodrooster. Smeer de gladde kant in
met een beetje olijfolie en leg met die kant
boven in de oven. Keer de pita’s om zodra die
beginnen te kleuren. Blijf erbij, want het gaat
razendsnel.
l Beleg de helft van de pita’s met de toma-

tentopping. Wrijf met een gehalveerd teentje
knoflook over de overige pita’s en besmeer
royaal met hüttenkäse. Bestrooi met za’atar
en besprenkel met olijfolie. Serveer onmiddellijk.
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