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1 rode paprika
2 tl komijnzaad
1 tl korianderzaad
1 tl venkelzaad
5 tenen zwarte knoflook
1 partje ingelegde citroen
1 teen knoflook, geperst of
fijngehakt
½ tl grof zout
1 tl isot biber of urfa biber
200 g zwarte olijven, zo rijp
mogelijk, de pitten verwijderd
(bruto gewicht 250 g)
50 ml extra vergine olijfolie
1-2 el arak

Kanen met Krant

Midden-Oosterse tapenade

D

e manier waarop we eten
en drinken is constant
in beweging. Dat is voor
sommige mensen, vaak
bourgondiërs van een
zekere leeftijd, lastig te verkroppen. Met hand en tand verzetten
zij zich tegen culinaire verloedering,
trachtend de keuken van hun jeugd
in ere te houden. Vooral eetschrijvers
hebben er een handje van. In hun artikelen maken ze zich kwaad over de
verbastering van eeuwenoude recepten
en de vervlakking van onze smaak. Dat
is even vermakelijk als zinloos. Gastronomie lijkt namelijk sprekend op taal.
Gerechten en grammatica veranderen
en je ertegen verzetten heeft geen zin.
Uiteindelijk zullen gezaghebbende
bronnen meeveranderen.
Wijlen Johannes van Dam was zo’n
purist, die gewapend met antieke
kookboeken moord en brand kon
schreeuwen over noviteiten op zijn
bord. Restaurants die hem een of
andere aspergepesto voorschotelden,
werden zonder pardon getrakteerd op
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een onvoldoende. Of het lekker was,
deed niet ter zake. Het recept voor pesto ligt al sinds de vroege middeleeuwen
in een streng bewaakte kluis in Genua,
foeterde Van Dam dan in de krant. De
naam van het gerecht was bovendien
afgeleid van het Italiaanse pestare, wat
‘stampen’ betekent. Dus kreeg ook de
chef-kok van een Italiaans restaurant
er ongenadig van langs als die het
waagde zijn toch niet zo authentieke
pesto met de keukenmachine klaar te
maken, in plaats van met de vijzel.
Ook over tapenade had Van Dam
een uitgesproken mening. Het
Provençaalse woord tapéno betekent
kappertje, dus een kappertjesloze
olijvenpuree ‘tapenade’ noemen was
culinaire heiligschennis. Ik geef de
klassieke Zuid-Franse tapenade een
Midden-Oosterse twist met een hele
trits alternatieve ingrediënten. De
zout-zure hartigheid van ingelegde
citroen komt daarbij in plaats van
de kappertjes. Johannes draait zich
om in zijn graf, maar lekker dat deze
tapenade is! n

Bereiding
l Rooster de paprika boven open vuur of, als je geen gasfornuis

hebt, onder de grill, totdat hij volledig is zwartgeblakerd. Laat
afkoelen in een plastic zakje. Wrijf de geblakerde schil van de
paprika, verwijder de zaadlijsten en hak fijn.

l Rooster de ongemalen specerijen 1-2 minuten op hoog vuur in

een droge koekenpan totdat ze gaan geuren. Wrijf tot poeder in
een komvormige vijzel of maal fijn met een specerijenmolen.

l Piel de zwarte knoflooktenen uit hun schilletjes. Laat recalcitrante dunne vliesjes gerust zitten. Snijd de knoflook zo goed en zo
kwaad als het gaat in kleine stukjes. Snijd het vruchtvlees van de
ingelegde citroen weg, zodat je alleen de schil overhoudt. Hak
fijn.

l Wrijf beide soorten knoflook, ingelegde citroen en het zout in

een ruime vijzel tot een pasta. Voeg de vermalen specerijen en
isot biber toe. Ben je niet in het trotse bezit van een grote Indonesische vijzel, leeg dan hierna de vijzel in de keukenmachine.

l Knijp overtollig vocht uit de olijven, hak grof en voeg met de

paprika in stappen toe aan de tapenade in wording. Verwerk tot
een dikke, gladde pasta. Voeg de olijfolie in kleine scheutjes toe,
totdat alles is opgenomen. Roer er ten slotte de arak door. Proef
of de tapenade baat heeft bij een extra snuf zout.
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