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HET �KU �N �STJ �E GROENE �V I NG ERSMENU �GRAND �H�OT�E�L

Vouw een zwaan, of twee

H oe we ook ons best doen zo min moge-
lijk te verspillen, iedereen vindt wel-
eens een verlepte krop sla achterin de

koelkast. Zonde, maar door te composteren
maak je er goede voeding voor planten van.
Vooral potplanten, zowel binnen als op het
balkon of het terras, kunnen wel een extraatje
gebruiken. Die kunnen immers niet de volle
grond in op zoek naar voedingsstoffen en
moeten het doen met wat er in die pot zit. De
meesten van ons zullen geen riante lap grond
hebben waar een conventionele composthoop
op past. Wormenmest (klinkt smerig, is het
niet) biedt uitkomst.

In de grond is een wisselwerking nodig: het
bodemleven verteert mineralen, geeft die mi-
neralen terug aan planten via de wortels en de
planten geven in ruil daarvoor de helft van
hun suikers terug in de bodem, wat het bo-
demleven weer nodig heeft.

Dit cirkeltje houd je in stand en stimuleer je
door geen gif en kunstmest te gebruiken en
organisch materiaal, van bijvoorbeeld wor-
men, toe te voegen. Het speciale aan wormen-
mest is dat dit heel rijk is aan microleven, veel
voedsel voor planten. Je ‘maakt’ het in een
wo r m e nto re n .

In de wormentoren, een reeks gestapelde
bakken met gaatjes in de bodem doe je – naast
wormen – keuken- en tuinafval. Ze produce-
ren in 24 uur de helft van hun eigen gewicht
aan compost, zonder te gaan stinken.

Op balkons zijn ze ideaal, net als in de tuin
of schuur, mits ze niet vol in de zon staan en
mits ze in de winter niet kunnen bevriezen. Er
zijn zelfs wormentorens voor in de keuken.
Niet elke worm is geschikt. De rode compost-
worm en de tijgerworm zijn de beste kandida-
ten. Je vindt ze in compost- of mesthopen.
Mocht je geen zin hebben zelf te gaan wroe-
ten: ze zijn ook online te koop, net als de wor-
m e nto re n s .

Vrijwel alle keukenrestjes worden snel op-
gegeten en omgezet in mest. Een paar uitzon-
deringen zijn de meer heftige smaken: pepers,
citrusschillen en knoflook stellen ze niet op
prijs. Hoe kleiner je alles snijdt, hoe sneller de
wormenmest ‘af ’ is. Na een paar maanden is
de eerste bak al te gebruiken, wat veel sneller
is dan bij de traditionele composthoop in de
tuin. De wormen gaan dan in de volgende bak
van de toren zitten. Het resultaat is fantas-
tisch.

Anne�Wieggers

In 9 stappen naar een
duurzame tuin. Vandaag:
Compost maken in het klein.

I lja en Clio vieren vakantie op Isola Palmaria. Dit
kleine eilandje in de Ligurische Zee ligt op
hooguit tien minuten varen van de pier van

Portovenere. Ik was er nog nooit geweest. Mijn
zelfopgelegde zomermissie – het schaduwen van
een van de meest tot de verbeelding sprekende
liefdeskoppels uit de recente Nederlandse litera-
tuur – brengt me nog eens ergens. De natuur is
prachtig hier, ik zou best zin hebben om een van
de wandelpaden uit te proberen. Helaas heeft het
twistzieke tweetal weinig rust in de kont.

Bam, daar zitten ze alweer op de veerboot naar
het vasteland om in Portovenere hun zoektocht
naar het verloren gewaande schilderij van Cara-
vaggio voort te zetten. Hopla, daar gaan ze in een
dagtripboot richting nationaal park Cinque Terre.
Huppetee, met een taxi de bergen tussen Monte-
rosso en Levanto in, om daar in een van de vele
hotels te overnachten. (Precies het hotel waar Ilja’s
oude vlam Deborah Drimble ook is neergestreken;
een volslagen toevallig ontmoeting die grote ge-
volgen zal hebben, maar laat ik niet te veel spoi-
len.)

Liever water dan
een blokje

Koken uitGrand HotelEuropa. Dezew e e k:L IGU R I S C H EK UST

Voor�4�personen:
100�ml�olijfolie;�2�uien,�ge-
snipperd;�2�stengels�bleek-
selderij,�in�kleine�dobbel-
steentjes;�1�middelgrote�wor-
tel,�in�kleine�dobbelsteentjes;
2�teentjes�knoflook,�fijnge-
sneden;�een�bosje�peterselie,
fijngesneden;�een�snuf�chili-
vlokken;�500�g�tomaten,�ont-
veld�en�in�stukjes;�250�ml
droge�witte�wijn;�750�g�vis-
bouillon;�1�kilo�witvisfilet,�in
dobbelstenen;�4�grote�of�8
kleinere�sneetjes�brood

Ve�r�wa�r�m�de�olijfolie�in�een
soeppan�of�een�grote�aar-
dewerken�schaal.�Voeg�de
ui,�wortel�en�bleekselderij

toe,�plus�een�snuf�zout,�en
laat�op�laag�vuur�een�minuut
of�15�fruiten.�Voeg�de�knof-
look,�chilivlokken�en�de
helft�van�de�peterselie�toe
en�fruit�nog�een�paar�minu-
ten�zachtjes�mee.�Voeg�de
tomaten�toe�en�zet�het�vuur
hoger�zodat�de�boel�begint
te�pruttelen.�Draai�dan�het
vuur�weer�laag�en�stoof�de
tomaten�15�minuten�mee.

Vo�e�g�de�witte�wijn�toe�en
zet�het�vuur�weer�hoog.�Laat
de�wijn�5�– 10�minuten�mee-
koken,�zodat�hij�z’n�scherpe
zuren�kwijtraakt.
Schenk�nu�de�visbouillon�in
de�pan�en�voeg�ook�de�vis

toe.�Laat�het�geheel�aan�de
kook�komen,�draai�het�vuur
laag�en�laat�zachtjes�20�mi-
nuten�koken.

Pu�re�e�r�de�soep.�Dat�gaat
het�beste�door�hem�door
een�roerzeef�te�draaien,
maar�het�kan�ook�met�een
staafmixer.�Dan�wordt�het
eindresultaat�alleen�iets
minder�glad.�Schenk�de�ge-
pureerde�soep�terug�in�de
pan�en�breng�hem�op�smaak
met�zout�en�versgemalen
peper.�Rooster�de�boter-
hammen�en�leg�ze�in�4�diepe
borden.�Lepel�de�soep�over
het�brood�en�garneer�met
de�rest�van�de�peterselie.

CIUPPIN

En ja hoor, nog voor ik goed en wel de kans heb
gekregen om iets te proeven van de lokale cuisine,
willen ze alweer terug naar Venetië. Ik vergezel ze
naar het station van Levanto, maar daar op het
perron aangekomen bedenk ik me. „Gaan jullie
maar alvast”, zeg ik. „Ik kan hier echt niet weg
zonder een fatsoenlijk bord ciuppin te hebben ge-
ge te n .”

Ciuppin is een Ligurische klassieker: een soep
van verschillende soorten witvis met tomaten en
witte wijn. Anders dan een bouillabaisse en net als
een Provençaalse vissoep, wordt hij gepureerd. U
kunt er elke witvis voor gebruiken die u maar wilt,
liefst een mix van twee à drie soorten. Wie daar zin
in heeft trekt eerst een bouillon van de graten en
koppen, maar u kunt ook visbouillon uit pot of pak
gebruiken. Visbouilllonblokjes zou ik niet aanra-
den; te overheersend en dus zonde van de smaak
van de verse vis. Kies dan liever voor water.

Janneke�Vreugdenhil�volgt�deze�zomer�de�persona-
ges�Ilja�en�Clio�uit�de�roman�Grand�Hotel�Europa va�n
Ilja�Leonard�Pfeijffer.
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Leer een kunstje. Niet nuttig, maar het maakt wel indruk.
Zoals handdoekorigami.

ILLUSTRATIE�Bart�Nijstad

Van de allereerste handdoekorigami die ik
ooit in een hotelkamer aantrof – in Goa – heb
ik nog een foto in een pre-digitaal album:
twee zwanen, schuin tegenover elkaar op het
tweepersoonsbed geplaatst, met daartussenin
een hart met een pijl erdoor, ook gemaakt van
handdoeken. Ik was met een vriendin op va-
kantie, niet een geliefde, maar evengoed werd
ik raakte door wat ik ervoer als een zeer attent
ge b a a r.

Nou ja, attent – een zwaan vouwen blijkt
bijna net zo gemakkelijk als een handdoek
recht opvouwen. Ideaal om indruk mee te ma-
ken op al dan niet betalende huisgasten of, in
mijn geval, op de verkering („Koddig, hoor”)
of een van een vakantie terugkerende tiener
(„Het lijkt gvd wel of ik wéér in een hotel
b e n”). Zorg wel voor handdoeken die niet al te
dik en stug zijn, zeker als ze niet formaat bad-
handdoek zijn.

Vouw een handdoek dubbel, zodat je precies
weet waar het midden is. Maak de handdoek
weer open, en onthoud het punt middenbo-
ven, of houd het met een duim vast. Sla nu
rechtsboven een langwerpige punt om en rol
de handdoek in tot de hele rechterkant is in-
gerold, en doe dat ook links. De handdoek
heeft nu de vorm van een langgerekte drie-
hoek. Draai de handdoek om, en zet iets meer
dan de helft rechtop, en laat daar weer een
deel van naar voren vallen en zie, de zwaan
staat. Voor eventuele vleugels vouw je een
kleine handdoek over de breedte in een har-
monica. Vrouw dubbel en drapeer over de rug
van de zwaan. De langere uitsteeksels van het
lijfje kunnen eventueel onder de vleugels
worden gevouwen.

Voor wie wat extra liefde wil geven: maak een
tweede zwaan en zet de neuzen tegen elkaar –
dan ontstaat vanzelf een hart. Een los hart
maken is ook een kunstje van niks. Begin net
zoals bij de zwaan, maar laat nu een beetje
ruimte tussen de beide rollen. Vouw de rollen,
die iets boven de rest van de handdoek uitste-
len allebei in een boogje. Wie het nog doller
wil, kan bijvoorbeeld nog een lotusbloem of
een olifant toevoegen aan het repertoire,
maar daarvoor verwijs ik graag naar Youtube,
waar een heel leger aan enthousiaste vloggers
klaar staat om de fijne kneepjes van de hand-
doekoregami uit te leggen.

Milou�van�Rossum

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e
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