culinair
Jigal Krant

Voor 4 personen:
● 500 g witte asperges
● 400 g spaghetti, fettucine of
tagliatelle
● 4 lente-uien, grof gesneden
● 2 tenen knoflook, geperst of
fijngehakt
● 3 eieren
● 200 g versgeraspte parmezaan

Kanen met Krant

Spaghetti met witte asperges
‘alla carbonara’
Bereiding
● Verwarm vier diepe borden voor in de oven (op
75 graden).
● Schil de asperges zorgvuldig en snijd het houtige stukje van de onderkant af. Kook de asperges, afhankelijk van de dikte, in circa 5 minuten
beetgaar. Kook zodra de asperges opstaan de
pasta in een grote pan met behoorlijk gezouten
water al dente. Schep de asperges uit de pan en
snijd in behapbare stukken. Gooi het kookvocht
nog niet weg.
● Verhit als de pasta bijna klaar is in een koekenpan een kleine scheut olijfolie. Bak de lente-ui
anderhalve minuut op middelhoog vuur. Zet
het vuur uit en doe de asperges en de knoflook
erbij. Voeg eventueel een eetlepel van het
aspergevocht toe als de knoflook bruin dreigt
te worden.
● Klop in een ruime kom de eieren los. Roer daar
de helft van parmezaan en flink wat versgemalen peper en zout doorheen. Giet de beetgaar
gekookte pasta af, maar niet te rigoureus. Vang
wat van het kookwater op. Schep de hete pasta
met de asperges en lente-uitjes door het ei-parmezaanmengsel. Voeg eventueel nog scheutje
kookvocht toe als de saus te dik wordt. Verdeel
de pasta over de voorverwarmde borden. Zet
de rest van de Parmezaanse kaas in een bakje
op tafel.
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an alle traditionele pastagerechten is spaghetti alla carbonara de grote onbekende in
Joodse gelederen. Logisch,
want het onmisbare hoofdingrediënt is spek. Een
klein beetje jammer is dat wel. Want behalve een klassiek gerecht gaat daarmee ook
een klassiek dispuut aan onze jodenneuzen voorbij. En als je ons Jidden érgens
voor mag wakker maken, dan is het wel een
hoogoplopend machloket.
Italianen zijn soms wat overgevoelig als
het om hun eten gaat, maar ten aanzien
van hun carbonara kan ik ze geen ongelijk
geven. Er zijn weinig gerechten die zo
stelselmatig worden verkracht als deze
simpele pasta. Voor de gelegenheid haalde
ik De complete pastakeuken van uitgever
Könemann weer eens tevoorschijn. Het
kookboek dat mij in internetloze tijden de
eerste kneepjes van de Italiaanse kookkunst bijbracht blijkt bij nader inzien een
driehonderd bladzijden tellende schertsvertoning. Het recept voor carbonara, te
vinden op een van de schaarse onbevlekte
pagina’s, is je reinste sacrilegio, heiligschennis. Want mamma mia, het staat er
echt: “Bij deze saus hoort fettuccine, maar
u kunt elke pastasoort gebruiken. Wij kozen voor tagliatelle.” Dat is alsof een Joods
kookboek beweert dat gefilte fisj van tonijn

hoort te zijn, maar dat elke vissoort volstaat. Om vervolgens in het recept paling
voor te schrijven. Pasta bestaat niet voor
niets in honderden verschillende soorten
en maten. Elke saus heeft zijn eigen pasta
en daarmee basta. Bij pesto is dat trenette,
bij all’arrabbiata penne en bij carbonara te
allen tijde spaghetti.
Over het te gebruiken soort spek zijn
hele polemieken gevoerd, die ik u omwille
van uw sjabbesrust zal besparen. De vraag
of carbonara wel of geen knoflook behoeft,
heeft complete families uiteengereten.
Maar over één ding zijn amico e nemico het
roerend eens: carbonara dankt zijn romigheid aan eieren en niet aan crème fraîche
of, zoals in mijn diep gezonken pastabijbel,
aan slagroom.
Omdat ik de treife pagina in mijn pastaboek nooit een blik waardig gunde, kende
ik lang de carbonara-truc niet: de pasta
wordt met aanlengend kookvocht door de
eieren geroerd, waardoor deze binden
zonder te stollen en zo een crèmige saus
vormen. Handig als je een romige én koosjere pasta met vlees wil bereiden. Of met
witte asperges, zonder dat het gelijk zo’n
vette hap wordt. Om me in te dekken tegen
verontwaardigde Italianen zet ik ‘alla
carbonara’ tussen aanhalingstekens. Vervang de spaghetti gerust door fettuccine
of tagliatelle. n
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