culinair
JIGAL KRANT

Voor 4 personen
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

4 rode chilipepers
3 cm gemberwortel, geschild
4 grote tenen knoflook
200 gram kristalsuiker
150 ml wittewijnazijn
1 el aardappelzetmeel
75 g cashewnoten, gezouten
1 grote spitskool
isot biber
extra vergine olijfolie

Kanen met Krant

Gegrilde spitskool

met zoetzure chilisaus
en cashewnoten

I

n een allang opgedoekt eethuisje nabij de Levinskymarkt in Tel Aviv maakte
ik voor het eerst kennis met gegrilde kool. Het was nog net niet alsof ik water
zag branden, maar het idee om frêle bladgroenten aan de barbecue toe te
vertrouwen was nooit bij me opgekomen. In werkelijkheid zijn kolen lang
niet zo kwetsbaar als ze doen voorkomen en kunnen ze de hitte van hun
gloeiende naamgenoten gemakkelijk aan. Gegrild lijkt kool in niets op het
platgekookte hoopje ellende dat met zijn penetrante geur complete jeugdtrauma’s
op zijn geweten heeft. Opgediend met stoere schroeistrepen zijn kolen knapperig
vanbuiten en weldadig mals vanbinnen. Hun bitterzoete, bijna vlezige smaak
wordt nog eens extra geaccentueerd als je er een scheutje techina of een paar
spetters balsamico aan toevoegt.
Inmiddels hebben gegrilde bladgroenten hun obscure imago al lang en breed
verloren. Vooruitstrevende foodbloggers brachten hippe restaurants op het idee
en toen was er geen houden meer aan. Onlangs stuitte ik op een recept voor
gegrilde spitskool in het blaadje van de supermarkt, de laatste fase voordat we
getrakteerd worden op een verpoederde versie in een pakje of zakje (mocht je
denken dat ik doordraaf, dan reken je buiten de gotspes van Knorr. De instantgigant
breidde zijn assortiment kort geleden uit met sjaksjoeka, ‘met inspiratie uit Tel
Aviv.’ Heus, ik verzin dit niet). Daardoor laten wij ons niet uit het veld slaan. De
gouden combinatie van gegrilde kool met zoetzure chilisaus en cashews ben ik
bovendien nog nergens tegengekomen. Heb je geen barbecue en goed weer, dan
is een gietijzeren ribbelpan een uitstekend alternatief. n
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Bereiding
l Maak eerst de chilisaus. Snijd de chilipepers over de lengte in
tweeën. Schraap voor een mildscherpe chilisaus de zaden en
zaadlijsten met een theelepel uit de pepers. Hou je van extra
pittig, laat dit dan (gedeeltelijk) achterwege. Hak de chili
pepers, gember en knoflook ragfijn met een scherp koksmes.

l Breng in een pan 300 milliliter water met de suiker aan de

kook. Voeg de azijn en de chili, knoflook en gember toe.
Houd afgedekt 10 minuten tegen de kook aan. Los het aard
appelzetmeel op in een klein beetje koud water. Zet het vuur
uit en roer het papje door de chilisaus. Breng op smaak met
een snuf zout. Steriliseer een schone weckfles van een halve
liter door hem te vullen met kokend water. Gooi het water
weg en schenk de hete chilisaus erin. Je houdt ongeveer 100
milliliter over voor het gerecht. Bewaar de fles in de ijskast,
dan blijft de saus minstens twee weken goed.

l Rooster de cashewnoten in een droge koekenpan. Hak of
vijzel ze fijn, maar niet tot gruis.

l Verwarm vier borden voor en zorg dat de chilisaus op kamer
temperatuur is. Verhit een grillpan op hoog vuur of maak
de barbecue aan. Verwijder de buitenste bladeren van de
spitskool als die er slap bijhangen. Snijd de kool in de lengte
in vieren. Snijd steeds door de aanzet heen zodat de parten
niet uit elkaar vallen. Bestrijk aan alle zijden met olijfolie en
bestrooi de snijkanten met isotpeper. Rooster de kool 3 à 4
minuten aan elke kant, ongeveer 10 minuten in totaal. Leg
de kolen op hun bolle kant op de voorverwarmde borden.
Bestrooi met grof zout. Serveer iedere kool met 1 eetlepel
chilisaus (meer maakt het al snel te zoet) en een handje
cashewnoten.
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