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Niet voor kinderen
Leer een kunstje. Niet nuttig, maar het maakt wel indruk.
Zoals een wortelroosje snijden.

Net zo lang tot
de schil zwart ziet
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Begin met het enigszins smaller en ronder
maken van wat de onderkant van de roos
gaat worden. Snijd nu vier of vijf enigszins
bolle stukken en van boven ronde stukken
uit de wortel. Werk van boven af, en zorg
dat ze allemaal ongeveer even groot zijn en
de hele omtrek beslaan. Op de wortel zelf
zijn als het goed is dan vijf enigszins holle
vlakken ontstaan. Ga met het mes voorzichtig achter die vlakken door, tot bijna
onderaan, zodat bladeren van ongeveer
een millimeter dik ontstaan. Let vooral op
dat het bij de laatste niet misgaat. Maak de
bladeren aan de bovenkant mooi rond.
Haal twee keer een dun randje van een of
twee millimeter achter de bladeren weg,
waardoor achter de bladen wat ruimte ontstaat en het er mooi rond is. Let op dat het
puntje van het mes niet zo diep gaat dat de
bladeren worden beschadigd. Haal desnoods nog wat storende stukjes weg.
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Als het oppervlak achter de bladeren mooi
glad is, maak je op dezelfde manier weer
vijf bladeren. Zorg dat het midden van de
nieuwe bladeren precies tussen twee bladeren van de eerste laag in zit. Maak de
ruimte erachter weer vrij en rond. Herhaal
dit nog een paar keer, zodat je vier of vijf
rijen van vijf bloemblaadjes hebt. Hoe
dichter je bij het midden komt, hoe lastiger
het wordt. Het hart van de bloem moet een
beetje een puntige vorm hebben. Maak er
eventueel nog een paar sneetjes in om het
natuurlijker te maken.
Als niemand er zijn tanden in zet, heb je
best lang plezier van een wortelroos: in een
glas water blijft hij zeker een paar dagen
goed.

In 9 stappen naar een
duurzame tuin.
Vandaag: (On?)kruid.
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Janneke�Vreugdenhil�volgt�deze�zomer�de�personages�Ilja�en�Clio�uit�de�roman�Grand�Hotel�Europa va�n
Ilja�Leonard�Pfeijffer.

Milou�van�Rossum
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Enfin. Laten we, nu ik toch al uit mijn rol als fictieve stalker van een fictief stel ben gevallen,
maar meteen overgaan tot de raison d’être van
deze column: het recept. Ik hoor een vriendin die
in Abu Dhabi woont altijd over hoe heerlijk de regionale keuken is, een mix van gerechten uit de
gehele Midden-Oosterse wereld. Zij en haar zonen eten vooral veel Libanees en een van hun favoriete gerechten is moutabal, een spread die erg
lijkt op baba ganoush.
Voor moutabal worden aubergines in hun geheel
geroosterd, net zo lang tot de schil zwart ziet en het
vruchtvlees heel zacht is. Daarna wordt dat vruchtvlees gemengd met tahin, en soms met yoghurt, en
op smaak gemaakt met citroen, knoflook en soms
komijn. Dat blakeren kan in de oven, maar veel lekkerder wordt de moutabal wanneer je het boven
een open vuurtje doet. Dat kan een barbecue zijn,
maar ook simpelweg de vlammetjes van uw fornuis.
Zelf leg ik de aubergines meestal gewoon op de
pandragers, boven halfhoog vuur. Uiteraard moet
je wel een beetje in de buurt blijven en de groente
af en toe een kwartslag draaien zodat ze mooi
rondom garen. Het vruchtvlees krijgt met deze
methode een lekker rokerig aroma.

Voor�4�personen:
2�aubergines;�2�el�tahin;
sap�van�1�– 2�citroenen;
3�el�volvette�Griekse�of
Turkse�yoghurt;�1�teen
knoflook,�fijngewreven
met�een�snuf�zout;�¼�-�½
tl�gemalen�komijn;
om�te�serveren:
olijfolie;�een�handje
g�ra�n�a�a�t�a�p�p�e�l�p�i�t�t�e�n�;
(Libanees)�platbrood
Le�g�de�aubergines�op
de�pandrager�van�het
fornuis�boven�een�halfhoog�vuurtje.�Gebruik

een�tang�om�ze�steeds
een�stukje�te�draaien,
zodat�ze�rondom�blakeren.�Rooster�net�zo
lang�tot�ze�zwart�en
vanbinnen�zacht�zijn.
(Of�rooster�de�aubergines�op�de�barbecue,�of
evenuteel�in�een�hete
oven.)�Laat�de�aubergines�afkoelen.�Snijd�ze
open�en�schep�met
een�lepel�het�vruchtvlees�eruit.
Hak�het�vruchtvlees
middelgrof.�Roer�in�een

kommetje�de�tahin�los
met�het�sap�van�een
halve�citroen.�Meng�dit
door�de�auberginepuree,�net�als�de�yoghurt
en�de�knoflookpasta.
Pro�e�f�en�maak�verder
op�smaak�met�komijn,
zout�en�citroensap.
Strijk�de�moutabal�uit
over�een�groot�plat
bord.�Besprenkel�met
olijfolie,�bestrooi�met
granaatappelpitten�en
serveer�met�(warm)
(Libanees)�platbrood.
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Het is alweer jaren geleden dat Wai Lam
(51, ex-kok, ex-restauranteigenaar, thans
manager van restaurant Oriental City in
Amsterdam) een wortelroosje heeft gesneden. De klassieke decoratie uit de Chinese
keuken is aan het verdwijnen, en niet alleen uit efficiëntie-overwegingen. Gasten
waarderen het niet meer, zegt Lam. „Sommigen eten het gewoon op!” Niettemin
maakt hij er een in acht minuten, en dat
komt dan nog omdat hij er nu veel bij
praat. Anders zouden het er vijf zijn. „Het
is net als met fietsen, dat verleer je ook
niet.”
Behalve een gaaf, recht, breed stuk winterpeen met een lengte van vier à vijf centimeter heb je een scherp, gekromd koksmes
ter grootte van een aardappelschilmesje
nodig. Gebruik beslist geen aardappelschilmesje!
Nog een waarschuwing: de kans dat je je
in je vingers snijdt, is groot, dus dit kunstje
is in elk geval niet geschikt voor kinderen.

leesgeworden oude Europese ziel die hij is,
heeft Ilja het al snel gehad met Abu Dhabi.
Het zand, de hitte, de Rolexen en de „leegte van het dode land”; hij zal blij zijn als ze weer
in het vliegtuig naar de beschaving stappen. Hoe
waren ze hier ook alweer terechtgekomen? Oh ja,
Clio was gevraagd te solliciteren naar een betrekking als wetenschappelijk medewerker bij de lokale dependence van het Louvre.
Na haar gesprek in het museum haalt Ilja haar
op met een taxi en rijden ze de stad uit richting
het Qasr Al Sarab Desert Resort, een fata morgana
met een fake open haard. Onder een hemel die is
„volgehangen met een wereldrecord aantal sterren van Swarovski kristal” eten ze „inktvisringen
zo groot als traditioneel Arabische oorbellen” en
„sint-jacobsschelpen geserveerd in het logo van
Shell”.
Ho. Neemt u mij niet kwalijk dat ik hier even uit
het verhaal stap, maar dit verzin je niet, toch?
Zelfs een auteur als Ilja Leonard Pfeijffer verzint
volgens mij niet dat z’n hoofdpersonages midden
in een Arabische woestijn zeevruchten krijgen
voorgezet. Weet u wat ik denk? Ik denk dat hij
daar echt geweest is, in dat resort. (Jazeker, het
bestaat; zie anantara.com) Pfeijffer móét daar
echt gegeten hebben en iets soortgelijks vervreemdends voorgezet hebben gekregen. De werkelijkheid is soms nog veel fantastischer dan de
fantasie van een fictieschrijver.

nkruid wieden hoeft in een duurzame tuin niet al te serieus genomen te
worden. Iedereen mag natuurlijk uit
de grond trekken wat hem niet zint, maar
het is jammer grote groepen planten zonder
meer als ‘onkruid’ te bestempelen. Als we
die term nu eens los zouden laten, zouden
we dan nog steeds zo veel planten uittrekken? Is een paardenbloem dan wel zo lelijk?
Veel planten die we als onkruid bestempelen zijn in feite (inheemse) soorten die goed
zijn voor de biodiversiteit. Op bijvoorbeeld
paardenbloemen worden veel verschillende
soorten vlinders en bijen aangetroffen. In
plaats van ze te bestrijden, zouden we ze lekker moeten laten staan. Een truc om ze niet
de hele tuin over te laten nemen, is ze te
plukken op het moment dat de bloei voorbij
is, net voordat die leuke, ronde zaadhoofdjes
zich door de hele tuin verspreiden.
Brandnetels hebben een nog slechtere reputatie dan paardenbloemen. Maar het is
een belangrijke plant voor vlinders. De
brandnetel is een zogenoemde waardplant,
die dient als voedsel voor onder meer rupsen
– die later vlinder worden.
Je hebt ook drachtplanten, die dienen als
voedsel voor de vlinder (en bijen en hommels)
zelf. Drachtplanten zien we vaak liever in de
tuin dan waardplanten. De eerste bloeien namelijk heel rijk. Maar zonder waardplanten
geen rups en dus geen vlinders. Daarom is het
goed te weten dat judaspenning, damastbloem (beide ook nog mooie bloeiers) en lookzonder-look – een plantje dat wit bloeit, dat je
vaak in de schaduw vindt en sterk naar knoflook ruikt – waardplanten zijn die veel toevoegen voor de vlinder. Lekker laten staan
dus, of nog beter: zaaien.
Dan zijn er nog de grasjes, mosjes en wat
zich dan ook tussen de tegels weet te wurmen. Hier leven de kleinere insectjes tussen,
en die zijn ook een belangrijke schakel in de
natuur. Een mentaliteitsomslag in ons nette
landje zou veel schelen. Mocht je er toch last
van hebben zie het dan als een uitstekende
work out en ga ouderwets aan het handwieden en -krabben. Laat azijn, vaak genoemd als
goed alternatief voor gif, ook liever staan. Onze bodem is echt wel zuur genoeg. Een (elektrische) onkruidbrander kan als laatste (extreem) redmiddel ingezet worden.
De balans in de tuin tussen de genodigden
en partycrashers behoud je door hier en daar
plekken uit te kiezen waar je een oogje toe
knijpt.
Anne�Wieggers

