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Kanen met Krant

Gesmoorde kool
met chimichurri en geitenkaas

D

e magie van koken zit hem met
name in de spectaculaire metamorfose die groenten ondergaan
als je een bak verzengende hitte
erover uitstort. Geen laffe honderd graden in kokend water (we
herinneren ons de slijmerige spruitjes van
opoe), maar minstens 250 graden onder de
ovengrill of op de barbecue. Ogenschijnlijk
saaie groenten als bloemkool, biet, koolrabi,
maar ook radijs, prei, knolselderij, ja zelfs die
vermaledijde spruitjes, komen onherkenbaar
stoer en lekker uit het hellevuur te voorschijn.
De laatste tijd experimenteer ik met iets
lagere temperaturen, maar fiks langere
kooktijden. Sommige groenten lenen zich
uitstekend voor de stoofvleesbereiding: kort
dichtschroeien op hoog vuur en daarna heel
geduldig gaar smoren in een zware braadpan. Met name koolsoorten hebben baat bij
deze behandeling. In Tel Aviv zijn koks dol
op een inheems ras dat daar kroew Arawie
wordt genoemd. Deze ‘Arabische kool’ kan
zo groot worden als een skippybal en kan
met gemak een halve dag in de oven aan.
Bij gebrek aan Arabische kool (wie weet hoe
deze in het Nederlands heet, mag het zeggen)
gebruik ik savooiekool. De transformatie van
massieve kool met nauwsluitende, bobbelige
bladeren tot zacht en smeuïg troostgerecht
is niet anders dan pure magie. n
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Voor 4 personen (voorgerecht)
of 8 personen (hoofdgerecht)
l 1 grote groene savooiekool (1,2 kg)
l 1 tl isot biber of urfa biber
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

(gerookte zwarte peper)
8 sjalotten, gepeld
8 tenen knoflook, gepeld
300 ml volle witte kwaliteitswijn
250 ml groentebouillon
10 takjes tijm
1 el grofgehakte oreganoblaadjes
1 el grofgehakte peterselieblaadjes
1 el grofgehakte korianderblaadjes
1 tl tijmblaadjes
extra vergine olijfolie
rodewijnazijn
4 geitenkaasjes (gehalveerd voor 8 personen)

l verder nodig: gas- of crème-brûléebrander

Bereiding
l Verwarm de oven voor op 150 graden
l Leg de kool omgekeerd op je werkblad. Snijd

in kwarten. Doe dit dwars door de dikke nerf
heen, die houdt de bladeren bij elkaar.

l Verhit in een grote, afsluitbare gietijzeren

braadpan een laagje eenvoudige olijfolie op

middelhoog vuur. Strooi 1 theelepel keukenzout en een halve theelepel isot biber in de
olijfolie en druk de koolpunten met een snijkant naar beneden in de pan. Gebruik zo nodig
enig geweld, kool kan tegen een stootje en
slinkt tijdens het garen. Na een minuut of vijf
moet een mooi gebraden laagje zijn ontstaan.
Draai de koolpunten om en braad ook aan de
andere snijkant 5 minuten aan.

l Halveer de grootste sjalotten en knoflooktenen
en verdeel deze over de kool. Schenk de wijn
en groentebouillon in de pan en breng tegen
de kook aan. Strooi over de kool 1 theelepel
keukenzout, een halve theelepel isot biber en
de takjes tijm. Zet de pan minimaal 2 uur afgedekt in de oven (3 uur is optimaal). Controleer
halverwege of niet al het vocht is verdampt.

l Doe voor de chimichurri de kruiden in de keu-

kenmachine. Draai met olijfolie en wijnazijn
(verhouding 3:1) tot een saus die het midden
houdt tussen een pesto en een dressing. Breng
op smaak met zout en versgemalen peper.

l Verdeel de gesmoorde kool over borden.

Schroei met een crème-brûléebrander de kool
dicht en lepel wat van de saus over de kool. Leg
het kaasje op de kool en brand goudbruin met
de brander. Serveer met het restant van de gebruikte witte wijn of trek een droge rosé open.
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