
Hartige broodpudding 
met gorgonzola, 
zongedroogde  

tomaat en olijven

Voor 4 personen

l	 400 g oudbakken (stok)brood
l	 4 grote eieren
l	 200 g gorgonzola,  

verkruimeld
l	 3 lente-uien, in brede ringen
l	 100 g halfzongedroogde  

tomaten, gehalveerd
l	 60 g stevige groene pitloze 

olijven, in plakjes
l	 1 scheut extra vergine  

olijfolie
l	 25 g Parmezaanse kaas,  

geraspt
l	 2 takjes rozemarijn

Bereiding

l	 Verwarm de oven voor op  
170 graden.

l	 Klop in een grote kom de  
eieren los met 250 ml water 
(geen melk!).

l	  Scheur het brood in kleine 
stukken en wentel die met de 
gorgonzola, lente-ui, tomaat, 
olijven en olijfolie door het 
eierbeslag. Voeg een flinke  
snuf zout en versgemalen 
peper toe.

l	 Bekleed een ovenschaal met 
bakpapier en vul met het 
broodbeslag. Strijk glad met 
een lepel. Bestrooi met de 
parmezaan en van de takjes 
geriste rozemarijnblaadjes. 
Besprenkel met olijfolie. 

l	 Bak in 50 minuten gaar.  
Eet de hartige broodpudding 
lauwwarm of op 
kamertemperatuur.

Jigal Krant

Kanen met Krant

Z
oals elke zomer breng ik een week of twee door 
in het vakantiehuis van mijn schoonouders 
in Frankrijk. Dat bevindt zich in het depar-
tement Corrèze, waar het geweldig fietsen 
en wandelen is, maar waar verder weinig te 
beleven valt. De vergrijsde boerenbevolking is 

arm en het dichtstbijzijnde stadje maakt een troosteloze 
indruk.

In de oude winkelstraat zijn veel gevels dichtgetimmerd 
en de laatste stuiptrekking van de plaatselijke horeca, 
Pizzéria Moules, ging alweer jaren geleden op de fles. Het 
pand heeft nooit een nieuwe bestemming gekregen en op 
de half weggerotte luiken valt nog altijd de oude naam 
(inclusief dat malle accent) te lezen. De ruim tienduizend 

inwoners doen hun boodschappen in hypermarchés,  
gigantische supermarkten aan de rand van de stad. Daar 
slaan ze in één keer in voor een halve maand. 

De enige boodschap die hier nog dagelijks wordt 
gedaan, is bij de bakker. Pas als de laatste boulangerie 
is verdwenen, gaan Fransen zich zorgen maken en het 
zieltogende centrum van ons Franse stadje telt er nog 
vijf. De kakelverse baguettes die ik daar elke ochtend 
voor een paar duppies haal zijn lekkerder dan de onbe-
taalbare artisanale stokbroden van de Franse bakker in 
Amsterdam-Zuid. Let wel, bij het ontbijt, want rond het 
middaguur kan je er zowat mee slagballen. Dus maken 
we ’s avonds hartige broodpudding met de broodresten. 
De overige ingrediënten halen we in de hypermarché. n

culinair
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