Zomerkoninkjes
zielig of zalig?
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Ze worden niet voor niets ‘zomerkoninkjes’ genoemd. Weinig is zo lekker,
zo feestelijk en vooral zo zomers als een mooie, rode, sappige, zoete aardbei.
Maar die moet je dan nog wel even zien te vinden, want niet alle aardbeien in
de winkel zijn even smakelijk.

door Henk Dam, convivium Rotterdam

‘W

at een nare,
schrale, smakeloze pokkeaardbeien
zijn er toch
te koop … Of
ik ze nu bij de groenteboys haal of bij de
supermarkt, ze zijn gewoon niet te eten. Er
zijn heus ergere dingen in de wereld, maar
ik vind het een doodzonde dat ik nooit
meer een aardbei proef zoals we ze vroeger
aten. Je had toen geen suiker nodig, omdat
ze anders té zoet zouden zijn geworden.’
Een verzuchting die te vinden is op het
internetforum van een vrouwenweekblad.
Het taalgebruik mag wat ruw zijn, de
boodschap is helder: aardbeien zijn niet
altijd lekker. Samen met tomaten vallen ze
in de categorie ‘Vroeger Was Alles Beter’,
onderafdeling groenten & fruit.
Maar is dat nu wel zo? Waren de
aardbeien vroeger écht smakelijker? Het
antwoord luidt: consumenten hebben
inderdaad wel enige reden tot klagen,
maar wie een beetje oplet, heeft nog steeds
de mogelijkheid uitermate lekkere en
zoete aardbeien te scoren.

Academie
Een van de echte kenners van aardbeien
in ons land is Jan Robben van de Aardbeienacademie in Oirschot. Academie? Ja,
inderdaad, want Robben ziet het als zijn
taak mensen te leren zelf aan de slag te
gaan met aardbeienplantjes – die hij in 23
variaties verkoopt. Hij legt, desgevraagd,
uit waarom aardbeien soms niet zo lekker
zijn.
‘Om te beginnen zijn de aardbeien
die je in de winter en vroege lente bij
supermarkten koopt – veelal afkomstig uit
Spanje – geen echte aardbeien,’ zegt hij.
Ze zijn groot, hebben een mooie kleur,
maar zijn niet erg zoet, wel hard – ‘het

lijkt soms wel alsof je een appel eet!’ Deze
aardbeien stammen niet af van de gemeenschappelijke voorouders van onze aardbeien, hoewel ze weliswaar tot het geslacht
fragaria behoren, maar hebben een andere
routing gevolgd. ‘Dat is de reden dat ze zo
anders smaken.’ Vanaf april komen dan
de eerste Nederlandse kasaardbeien op de
markt; ze worden op substraat gekweekt.
Het gaat om soorten als Lambada, Clery,
Elianny en Sonata, maar toch vooral om
de Elsanta, met grote afstand het meest
verkochte aardbeienras in ons land.
Robben: ‘Kasaardbeien kunnen echt
heel lekker zijn, maar veel hangt af van
het moment waarop de aardbeien worden
geplukt. Als je ze plukt op een moment dat
ze nog niet helemaal rijp zijn, bereiken ze
nooit de volle smaak en de zoetheid die ze
zouden kunnen hebben.’

Elsanta
Dat probleem speelt bijvoorbeeld bij de
Elsanta, doorgaans de enige soort aardbei
die in de grote supermarktketens vanaf de
lente wordt verkocht. ‘Het grote voordeel
van de Elsanta is z’n houdbaarheid.
Daarom worden ze ook massaal gekweekt.
Ze worden vaak te onrijp geplukt, en
worden dan soms wel een week in distributiecentra bewaard voordat ze naar de
winkels gaan. ‘Ze zien er dan nog okay uit,
maar zijn echt niet optimaal lekker,’ aldus
Robben.
Datzelfde geldt ook voor Elsanta’s uit
de volle grond, die er vanaf juni zijn. Nou
ja, volle grond … De meeste aardbeien
van buiten de kassen worden eveneens
op substraat gekweekt, op stellingen. Een
andere aardbeienkenner, Hay Soberjé
van de unieke aardbeienkwekerij annex
themapark Aardbeienland in het Limburgse Horst, legt uit: ‘Op stellingen is de
productie drie keer zo hoog.’

Voor Slow Foodies klinkt de
hele cyclus niet erg
aangenaam
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Een beetje geschiedenis

Hay Soberjé

foto henk dam

errassend genoeg is de aardbei
zoals we die nu in al z’n variaties
kennen, nog maar driehonderd jaar
jaar oud. Onze aardbeien zijn het resultaat van een onbedoelde kruising tussen een Chileense en een Noord-Amerikaanse aardbei, die meegenomen
waren door een ontdekkingsreiziger en
min of meer per ongeluk in een Franse
kas naast elkaar kwamen te staan. Die
kruising leverde de oermoeder van de
hedendaagse aardbei op.
Maar werden er vóór die tijd dan
geen aardbeien in ons land en omringende landen gegeten? Jawel, maar dat
betrof de kleine bosaardbei, die je nu
ook nog wel in het wild kunt vinden.
Die aardbeitjes werden ook gebruikt
in het vijftiende-eeuwse Engelse recept
Strawberye dat je kunt terugvinden op
de site www.coquinaria.nl van Christianne Muusers, die gespecialiseerd is in
culinaire geschiedenis. Haar moderne
bewerking van dat oeroude recept is te
vinden op pag. 24-25.
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Ook voor de aardbeien – in de praktijk
dus veelal Elsanta’s – die in de buitenlucht
groeien, geldt dat ze vaak in onrijpe staat
op de markt komen. Robben: ‘Aardbeien
van de volle grond horen het allerlekkerst te zijn, maar als ze niet rijp geplukt
worden, verlies je veel smaak. Partijen rijp
geplukte aardbeien zijn er ook wel, maar
die vind je dan op de markt, of groentezaken.’
Vroeger duurde het aardbeienseizoen
tot begin juli, maar dat is inmiddels opgerekt tot ergens in oktober. Dat doen telers
door aardbeienplantjes netjes ingepakt bij
-1 graden op te slaan, die plantjes laat in
de zomer te ontdooien en uit te planten.
Na acht weken heb je dan aardbeien. En
als die op zijn, begint het seizoen voor
Spaanse ‘aardbeien’ weer …

Bekende verhaal

foto jan robben

Voor Slow Foodies klinkt de hele cyclus
niet erg aangenaam. Het is het bekende
verhaal van de grote supermarkten die
prijs, houdbaarheid en eenvormigheid
vóór smaak en diversiteit laten gaan, en de
producenten dwingen daarin mee te gaan.
Die producenten, de aardbeienkwekers
dus, hebben het tóch al niet gemakkelijk
omdat ze hun export naar landen als
Duitsland en Engeland zijn kwijtgeraakt.
Soberjé: ‘Die landen zijn grotendeels

Boven: Mara des Bois, onder: frambozenaardbeien en ananasaardbeien.
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Veel hangt af van het moment waarop de aardbeien worden geplukt

zelfvoorzienend geworden.’
Maar wat kun je dan nog doen om echt
lekkere aardbeien te vinden? Om te beginnen kun je ze zelf kweken (zie kader).
Maar je kunt ook kwekers opzoeken die
zelf verkopen. Wanneer ze ook andere rassen kweken dan de eeuwige Elsanta, kun
je in zo’n geval voor heel prettige verrassingen komen te staan.
Een van die kwekers is Hay Soberjé.
Bij zijn Aardbeienland, deels kwekerij
maar voor een groot deel ingericht als
het Sprookjesbos van de Efteling, worden
twaalf rassen verbouwd en in de winkel
verkocht. Wat vindt hij zelf de lekkerste
aardbei? Soberjé, zonder aarzeling: ‘De
Lambada.’ En Robben? ‘De Korona.’
Beide mannen doen hun best vergeten
rassen onder de aandacht te brengen.
Robben verkoopt bijvoorbeeld plantjes
ananasaardbei – die een wittige kleur heeft
– en de framboosaardbei, die er een beetje
uitziet als een framboos, en mierzoet is.
Soberjé heeft in zijn Aardbeienland ook
een soort museum ingericht, niet alleen
met allerlei voorwerpen die met aardbeien
te maken hebben, maar ook met de maar
liefst 150 verschillende, soms zeer klassieke rassen.

Kijk voor een recept op pagina 24-25.

foto jan robben

Jan Robben

Boven: Mieze Schindler, een van de oudste rassen, gekweekt door Hay Soberjé.
Onder: stellingen waarop in kassen en volle grond geteeld wordt.

Zelf aardbeien kweken

Aardbeien in de Ark

W

I

ie zelf aan de slag wil met
aardbeien kweken kan minder
gebruikelijke soorten aantreffen bij
onder andere de Aardbeienacademie.
Als je moeilijk kunt kiezen, koop dan
een ‘straatje’ met tien rassen – je kunt
dan zelf uitproberen welk ras je het lekkerst vindt.
Bijzondere aardbeienplanten zijn
ook te koop bij Vreeken’s zaden. Zo
is daar het gele alpenaardbeitje te
vinden, de poolaardbei uit NoordZweden, en zelfs zwarte aardbeien
oftewel de ‘Schwarzer Ananas’. Voor
de meeste van deze speciale soorten
geldt dat ze maar gedurende beperkte
tijd beschikbaar zijn.

n de Ark van De Smaak bevinden
zich enkele soorten aardbeien, onder
andere uit de Amerikaanse staat Louisiana, Chili en Italië. Een van de Italiaanse
aardbeien is de Ribera, die op Sicilië
wordt gekweekt. Het verhaal gaat, dat
deze aardbeien afstammen van aardbeitjes die Siciliaanse soldaten in de Tweede Wereldoorlog in de Alpen vonden. Ze
namen ze mee naar huis, en plantten ze
in de Siciliaanse grond. Ribera-aardbeien zijn relatief klein, felrood, en hebben
een intense smaak. Ze zijn zeer beperkt
houdbaar, en worden dan ook vooral
voor jam, siroop en ijs gebruikt.
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ecepte

120 g gemalen amandelen
2,5 tot 3 dl water
250 g aardbeien (liefst bosaardbeien, anders gewone)
1 dl rode wijn
3 el rijstebloem of wat aangemaakte
maïzena
75 g suiker
peper
gember, kaneel en laos naar smaak
1 el niervet of boter
1/2 eetlepel rode wijnazijn
50 g krenten
2 tl granaatappelpitjes
eventueel wat rode voedselkleurstof

Pureer de aardbeien. Maak dan de pudding. Doe daartoe de aardbeipuree in
een steelpannetje, met de amandelmelk,
rijstebloem, suiker en specerijen. Breng
aan de kook, laat enkele minuten doorko-

Maak amandelmelk door de gemalen
amandelen in een kwart liter heet water
te weken en daarna uit te laten lekken.
Het opgevangen vocht is amandelmelk.
Knijp de amandelen ook nog even flink
uit in een doek. Je krijgt ongeveer 2
deciliter amandelmelk. Maak de aardbeien schoon. Ontdoe de aardbeien van
hun kroontjes en week ze een kwartier in
rode wijn. Gooi de wijn daarna weg, of
probeer eens aardbeienwijn te drinken
(wel eerst zeven door keukenpapier).
Best lekker!

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Ingrediënten (voor 6 personen):

Aardbeien (1)

Middeleeuwse
aardbeienpudding

100 ml mayonaise van goede kwaliteit
50 gr aardbeien, bij voorkeur smaakaardbeien van eigen kweek
30 ml sweet chilisaus
5 gr biologische tuinkers (biologisch
heeft beslist meer smaak)
1 tl citroensap

Ingrediënten voor 4 liter:

Convivium
Het Groene Hart

Goulashsoep

Maak de aardbeien zonodig schoon
onder stromend water. Droog ze na met
keukenpapier. Ontdoe ze van het kroontje en halveer ze. Pureer alles tezamen
in de blender of de keukenmachine. Doe
over in een mooi schaaltje en serveer vol
trots en met een zonnig gemoed.
Recept van Joke Boon
(www.aardbeienacademie.nl).

•

•
•

•

•

Voor een schaaltje van ongeveer 150 ml:

Aardbeienmayonaise is heerlijk als dip
met schijfjes komkommer, crudités
(rauwe groenten), als dressing over
een gemengde salade, bij gebakken,
geroosterde of gefrituurde aardappelen,
bij vlees, vis, of kip, of als dipsaus bij
(naturel) chips.

Aardbeien (2)

Aardbeienmayonaise

500 gr biologische kippendijen
zonder bot of vel
40 gr gepureerde verse gember
40 gr gepureerde verse knoflook
300 ml dikke Griekse yoghurt
2 tl chilipoeder
2 tl garam masala
1 tl zout
2 el olie

Recept van Joeri Tandoeri in Reizende
Sterren.

Wrijf de kippendijen in met de gember- en knoflookpuree. Laat twee uur
marineren. Roer de yoghurt los in een
kom en voeg zout toe. Doe de olie met
de chilipoeder en de garam masala in
een koekenpan. Zet op het vuur tot het
poeder begint te geuren. Doe het daarna
direct bij de yoghurt en roer door. Doe na
twee uur de kippendijen bij de yoghurt
en kneed goed door, zodat de marinade
overal komt. Voor het bakken verhit je de
grill of bbq zo hoog mogelijk. Zorg dat je
een ijzeren rekje hebt waarop de kip kan
liggen tijdens het bakken. Je wilt zo weinig mogelijk contactoppervlak hebben,
omdat de yoghurtmarinade anders plakt.
Schud de overtollige marinade van de kip
af en leg deze op een rekje/rooster. Grill
op zo hoog mogelijke temperatuur tot
de kip gaar is. De kip moet donkerbruine
plekken hebben.

•
•
•
•
•
•
•

•

Ingrediënten:

Street Food

•
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1 kg geitenvlees
zout
scheut plantaardige olie
3-4 el kerriepoeder
1 tl allspice
2 gehakte uien
1 Madame Jeanette-peper (of
gewone rode peper, zonder pitjes,
als je het minder heet wilt)

Ingrediënten:

Geitenvlees

Geitencurry uit
Jamaica

Recept van Niven Kunz uit Niven 80/20.

Presentatie
Spuit een grote stip hangop met behulp
van een spuitzak in een cocktailglas.
Steek de groenten hierin en tegen de
rand van het glas. Garneer met borage
cress en limoen cress. Giet het komkommersap er aan tafel bij.

Tandoeri chicken vervolg Vocktail

Recepten * Slow Food Magazine * Zomer 2014

Bewerking van oorspronkelijk middeleeuws
recept uit Engeland door Christianne
Muusers (www.coquinaria.nl).

Variaties
Je kunt deze pudding ook opdienen als
vlaaivulling: bak een grote bodem of een
aantal eenpersoonsbakjes van zoet korstdeeg, en giet daar de aardbeienpudding
in. Laat vervolgens afkoelen en opstijven.
Erg leuk is het om de pudding te storten
uit een aardbeivorm. Als je de vorm eerst
bekleed met plasticfolie, komt de pudding er zeker goed uit.

Serveren
Bestrooi de pudding vlak voor het
opdienen met granaatappelpitjes. Als je
gedroogde pitjes gebruikt, week ze dan
even in heet water. (Of week ze eerst,
en gebruik het rode weekwater om de
amandelmelk te maken). Serveer de
pudding op kamertemperatuur of licht
gekoeld.

ken, en haal het pannetje van het vuur.
Roer de boter erdoor, daarna de azijn en
krenten. De pudding is al heel roze. Roer
er eventueel wat druppels rode levensmiddelenkleurstof door als het je niet
roze genoeg is. Als de pudding slap blijft,
kun je nog wat aangemaakte maïzena
in de pan doen en even doorwarmen.
Giet het mengsel in een grote schotel of
individuele kommetjes.

Snij de groenten fijn, in blokjes. Fruit
daarna de uien in de olie tot ze bruin
worden. Besprenkel de uien met paprikapoeder en blijf roeren. Voeg vervolgens
het vlees toe, en bruin dat in de olie. Laat
het vlees sudderen, en voeg knoflook,
komijn, zout, peper en laurierblad toe.
Blus af met de rode wijn, en doe er
voldoende water bij om het vlees onder
te zetten. Laat het gerecht circa 1,5 uur
op een laag vuur sudderen. Voeg daarna
de wortel en aardappelen toe. Controleer
of er voldoende vocht in de pan zit, en
laat weer sudderen. Als de groenten
bijna gaar zijn, waarschijnlijk na zo’n
10 minuten, voeg dan de tomaten en
paprika’s toe. Laat dit nog een paar
minuten koken. Als je de goulash wilt
inkoken, doe dit dan zonder deksel. Of
bind het eventueel met maïzena. Zout
en peper zijn niet noodzakelijk, voeg ze
eventueel naar smaak toe. Serveer met
steenovenbrood en boerenroomboter en
eventueel een draai zeezout.

400 gr lams- of schapenvlees van de
voor- of achterbout (gebruik bij voorkeur
Schoonebeeker-schaap), gesneden in
kleine blokjes 2-4 cm
• 250 gr gebakken spekblokjes
• 1,5 el olie
• 2 rode paprika’s
• 5 uien
• 1 pakje tomatenpuree van Heinz
(kartonnetje)
• 6 tomaten in stukjes
• 6 aardappels
• 1 kleine winterwortel
• 3 tenen knoflook, geperst
• 1 eetlepel pikante paprikapoeder
• 1 eetlepel milde paprikapoeder
• 3 laurierblaadjes
• 2 tl komijnpoeder
• ¾ glas rode wijn
3 komkommers
1 citroen, geraspt
1 tak bleekselderij
1 mini-venkel
8 takjes aspergescheuten
wat borage cress
wat limoen cress
200 ml yoghurt
1 blaadje gelatine
tabasco
selderijzout
sushi-azijn

Garnituur
Snij de bleekselderij en 1 komkommer in
gelijke balkjes. Snij de mini-venkel in vieren. Blancheer de venkel en bleekselderij
in gezouten water. Dompel in ijswater.
				 >

Komkommersap
Pers 2 komkommers met de slowjuicer.
Week het blaadje gelatine in koud water.
Breng het sap op smaak met wat druppels tabasco, selderijzout en sushi- azijn.
Verwarm een klein beetje van het sap en
los hier de uitgeknepen gelatine in op.
Meng met de rest en zet in de koelkast.

Hangop
Hang de yoghurt 24 uur in een theedoek
en zeef op een kom in de koeling. Breng
daarna op smaak met citroenrasp.

Verder nodig: slowjuicer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten:

Niven Kunz

Vocktail Komkommer & Hangop

stuk verse gember (ca. 4 cm),
fijngehakt
hele bol knoflookteentjes, gepeld en
fijngehakt
blikje kokosmelk (400 ml)
blikje tomatenblokjes (400 gr)
2 tl tijm
ca. driekwart liter water
circa 5 vastkokende aardappelen, in
grove stukken

Snijd het vlees in flinke stukken van circa
5 cm doorsnee, en zout het naar smaak.
Verhit de olie in een braadpan, en bak
het vlees. Doe dat in delen, zodat het
vlees mooi bruin wordt. Haal het vlees
uit de olie en zet apart. Voeg eventueel
nog wat olie toe. Doe dan de uien en
het pepertje in de pan. Als de uien bruin
beginnen te worden, voeg dan de helft
van het kerriepoeder, de allspice, het
gehakte knoflook en de gember toe. Bak
dat geheel enkele minuten door.
Doe nu het vlees terug in de pan. Voeg
de kokosmelk, het water, de gehakte
tomaten, de rest van het kerriepoeder
en de tijm toe. Goed doorroeren. Breng
aan de kook, en laat het zacht doorsudderen – het kan ook in de oven bij 160
graden. Voeg na circa 2 uur (eventueel)
nog wat water toe, en doe de stukken
aardappelen erbij. Laat nog een half uur
sudderen. Proef en voeg eventueel nog
wat zout toe.

•
•
•
•
•

•

•
Tip: haal de nietjes eruit en je hebt een uitneembaar overzicht.

Slow Food Magazine 2014–2

|

25

