culinair
JIGAL KRANT

Voor 4 personen
● 1,5 kilo vis (wijting, makreel,
schelvis etc.)

● 50 gram roomboter
● 2 uien, gesnipperd
● 6 aardappels, geschild
●
●
●
●
●

en in stukken
peper en zout
1 eetlepel mosterd
1 eetlepel azijn
200 ml olijfolie
2 eetlepels fijngehakte peterselie

Kanen met Krant

La Costriade (Atlantische vissoep)

I

n plaats van het plichtmatige stapeltje literatuur dat na iedere vakantie onverrichter
zake huiswaarts keert, doe je er als reiziger
verstandiger aan een kookboek in je koffer te
stoppen. Dat dient vanzelfsprekend te gaan
over het land dat je bezoekt. De verhalen
lees je thuis al vluchtig door voor de broodnodige voorpret. Op het vakantieadres aangekomen
kies je elke ochtend, bij voorkeur geblinddoekt en
duizelig getold, een recept uit voor ‘s avonds. Na
het ontbijt kan de speurtocht naar de ingrediënten
beginnen. Denk aan de siësta! Met een beetje pech
raap je de hele boodschappenlijst zo in één keer
bijeen in de dichtstbijzijnde supermarkt en lig je
even later alsnog te verbranden aan het zwembad, hevig smachtend naar die goede roman die
je niet hebt meegenomen. Maar waarschijnlijker
ben je wel even zoet met het verzamelen van alle
ingrediënten. Zeker waar ik vertoef – Frankrijk,
op de grens van de Limousin en de Auvergne –
plegen supermarken wél hybride mountainbikes,
diepzeeduikuitrustingen en levensverzekeringen
te verkopen, maar géén verse kruiden of pijnboompitjes. Zo zorgt een goed vakantiekookboek voor
een betekenisvolle dagbesteding, waarbij je de
plaatselijke bevolking en haar eigenaardigheden
beter leert kennen.
Het kookboek dat mijn vakantie dit jaar naar een
hoger plan heeft getild is Bon Appétit van Jonah
Freud. Dat stelde ze samen aan de hand van Franse
ansichtkaarten, een halve eeuw geleden door haar
moeder verzameld. Veel ruimte om het thuisfront
te informeren over het Franse weer lieten die ansichten niet. Naast de horizontale streepjes waar
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het postadres moest worden ingevuld was een op
rijm geschreven recept afgedrukt. De culinaire
apotheose stond aan de voorzijde afgebeeld.
Hoewel, de fotograaf gunde zichzelf nogal eens
wat dichterlijke vrijheden. Dan volstond hij met
een stilleven van de ingrediënten, eventueel
opgeluisterd met poppen in klederdracht, een
visnet en een door oma geborduurd wandkleed.
Zo zien we bij Le lapin à la provençale een levend
(of opgezet?) konijn poseren op een witte schaal,
omringd door rauwe champignons en tomaten,
een ongeopende fles wijn en een zilveren kelk.
Een kapelletje en Zuid-Franse heuvels op de achtergrond vervolmaken de compositie. Dit alles in
fletse jarenzestigkleuren, die eerder de slappe lach
dan de eetlust opwekken. Ik mag aannemen dat
de ondertitel ‘Smakelijke post uit Frankrijk’ niet
geheel vrij is van ironie.
Omdat de oorspronkelijke auteur meer poëtische
dan culinaire aspiraties had, herschreef Freud
de warrige recepten. De curieuze foto’s mochten
gelukkig blijven. Naast een retrogenoegen is Bon
Appétit een heerlijk kookboek. Voor op vakantie,
maar ook voor daarna in de eigen keuken. Veel
koosjere recepten zitten er niet tussen, maar dat
valt met wat creativiteit wel op te lossen. Konijn
laat zich uitstekend vervangen door kip. Onderstaand recept voor costriade (Atlantische vissoep),
overigens beter bekend als cotriade, behoeft geen
aanpassing.
De 55 ansichten uit Freuds kookboek zijn al
decennia uit de handel. Maar op de brocante van
La Courtine kwam ik er pardoes een paar tegen.
Het recept voor La galette au chou (hartige kool-

taart) meende ik niet te zijn tegengekomen in Bon
Appétit. Ik kocht de kaart, plakte een postzegel
op het vierkantje, vulde het adres van Jonahs
kookboekhandel in op de horizontale streepjes
en priegelde onder het recept: “Ha Jonah, grtz uit
FR, Jigal!” Voor het Franse weer was helaas geen
ruimte. ■

Bereiding
● Maak de vissen schoon en snijd ze in stukken.
Verhit de boter in een stoofpan. Bak hierin de
uien glazig. Voeg de aardappels toe en giet
er zoveel water bij dat alles net onder staat.
Voeg zout en peper naar smaak toe. Breng
aan de kook en laat 10 minuten zachtjes
doorkoken.

● Meng voor de saus de mosterd met een bétje zout en de azijn. Klop de olijfolie erdoor.
Roer de peterselie erdoor.

● Voeg de stukken vis bij de aardappels in de

stoofpan. Begin met de vis die de meeste
tijd nodig heeft om gaar te worden. Laat het
geheel een minuut of 6 doorkoken. Schep
de stukken vis met een schuimspaan uit het
water en leg ze op een schaal. Leg de aardappels eromheen en giet er een beetje van
de bouillon over. Giet er dan wat van de saus
over. Dien de bouillon apart op, serveer er
geroosterd brood bij. Gebruik de rest van de
saus om aan tafel door de bouillon te roeren.
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