
DE MORGEN • WOENSDAG 18 DECEMBER 2013

Jonglerenmet
ingrediënten
In goeie kookboeken leven
verhalen.Want koken brengt
mensen samen. Eten verbindt.
We kozen de vijftien beste van
dit jaar voor u uit.Margot
Vanderstraeten

Criteriawaren onder andere:wat leert dit
kookboek ons bij, is de fotografie geloofwaar-
dig, zijn de ingrediënten eenvoudig verkrijg-
baar, geeft de tekst blijk van zowel prozaïsch
als van culinair talent, hoe hoog scoort de
leesbaarheid... Twee externe, keukendeskun-
dige panelleden analyseerden en verifieerden
ten slotte de recepten.
Onzewerkwijzewees algauwuit datwe

vielen voor boekenwaarin het hart niet uit-
sluitend voor receptuur klopt,maarwaarin
ook verhalen leven.Ware vakliefde laat zich
niet in lijstjes gieten,maar heeft anekdotes en
rechtgeaarde tips nodig die op diepe kennis
zijn gestoeld. Een goed kookboek is daarom
vergelijkbaarmet een goede leraar.Hetweet
het verhaal op vanzelfsprekende, gevatte en
passionelewijze in een grotere context te ver-
ankeren.Historisch bewustzijn en eenneus
voor de toekomst gaanhand inhand.

Webeseffen dat deze selectie niet alle keukens
vandewereld dekt: de betere kookboeken van
dit jaar belichten vooral dewesterse keuken
enhetMidden-Oosten. De doorgaans kwali-
teitsvollemaar eenzijdigAngelsaksische tele-
visie bepaalt ons kookboekenlandschap. En
dus onze keuken. Zelfs de keuken van andere
landen en streken (Spanje, Venetië, het
Midden-Oosten...) stroomt via de
Angelsaksischewereld naar ons toe, en komt
dus uit de tweede tot derde hand.Dat is bij-
zonder treurig binnen een gemeenschapdie
zichEuropanoemt en zich ophaar veelzijdig-
heid beroept. DeAngelsaksische boeken
lonendemoeite.Maar hundominantie
sneeuwt andere talen, keukens, landen en

auteurs helemaal onder.
Het gros vande kookboeken – die vander-

tien in een dozijn – doorstondde eerste ronde
van onzewerkwijze niet. De reden is simpel:
volgens ons voegen ze niets toe aanhet
bestaande landschap. Integendeel.Meer dan
eens zijn ze een blaamopwat al bestaat.
Daarnaast: hoeveel pasta- en/of groentekook-
boekenhoeft eenmens te bezitten als hij de
klassiekers al heeft?Hoeveelwerkenbieden
eenmeerwaarde opLarousse en consorten?
Heeft de amateurkokende lezer baat bij de
zoveelsteGordonRamsey als hij al over diens
voormaligewerkenbeschikt en als Ramseys
recepten ook opYouTube raadpleegbaar zijn?
Voor alle duidelijkheid: hippe dieetboeken

werden vanmeet af aan buiten beschouwing
gelaten. Enwerken vol gastronomische pre-
tentie sneuvelden vanzelf. Ook een groot deel
van de boeken vanbekende enminder
bekende tv-chefs – uit binnen- en buitenland –
hielden geen stand; ze blijken vooral een
vleesgewordenpersonencultus te zijn, en ver-
oorzaken slechts een indigestie.
Wel lijkt hetmoment hoogrijp omkook-

boekenmetmultimedialemiddelen te verrij-
ken. Korte filmpjeswaarin ingrediënten en
bereidingswijzenworden getoond, komen een
hobbykok ten goede. Appsmet recepten even-
eens.Het is opvallend dat het gros vande
commerciële kookboekennog altijd op
dezelfde formule is gestoeld: recept links, foto
rechts.Minestrone, de culinaire uitgeverij van
Vlaanderen, is de enige die verder –
digitaler – durft te denken en te gaan
enmet boeken jongleert zoals chefs
met hun ingrediënten.

e statistieken vande afgelopen
Boekenbeurs leverdennog-
maals het bewijs. Kookboeken
blijven als zoete broodjes over
de toonbank gaan.Alleen al in
ons taalgebied verschenendit
jaar ongeveer tien nieuwe

kookboekenperweek.Maar daartussen
schuilt veel zoutloze troep. Zoutloos, dat zijn
voor ons boekendie snel en slordig zijn
gemaakt.Waarvande vertaling niet klopt, de
receptuur vol gaten zit, de fotografie nietmet
de inhoud versmelt, de inhoudondergeschikt
is aan de verpakking en/of aan de bekende
naam, de vormuit een voorgekauwd format
bestaat, in de tekst niet de geringste passie
voor proza of gastronomie of culinaire tradi-
tie schemert... Kortom: zoutloze boeken zijn
boeken zonder ziel.
Onze top 15 is deskundigmaar subjectief.
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De 15 beste kookboeken van dit jaar
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Intro is niet van mij moet 
dus “goede” zijn .
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Polpo

Tijdens een bezoek aanVenetië raakteRussell
Norman in de ban vande barrretjes in kronke-
lende zijstraten vande stad ophetwater.Het
is nietmoeilijk om, gastronoomzijnde, door
deze ‘kantines’ aangetrokken teworden.Het
gros vande restaurants inVenetië is immers
een toeristenfuik. In die val trapteNorman
dus niet. Hij, die ophetmoment dat hij ver-
liefdwerd opVenetië al enkele restaurants in
Engelanduitbaatte,werd aangetrokkendoor
de bàcari. Die barretjes dus,waar drinken en
etenhand inhand gaan enwaar haast uitslui-
tend ‘locals’ smullen. Grote gerechtenworden
er niet geserveerd.Wel cichèti. Hapjes. Kleine
en eenvoudige heerlijkheden.Misschien kun
je de cichèti noghet best vergelijkenmet tapas
ofmet Baskische pincho’s, al zal elke Italiaan
uiteraard steigeren bij deze vergelijking.
Russell Normankreeg de smaak vande

bàcari zodanig te pakkendat hij zoveelmoge-

lijk naarVenetië reisde en recepten en gerech-
ten verzamelde. Tijdens een zoveelste bezoek
openbaarde zich, bij het eten van een octopus-
salade, het idee om thuis, in Engeland, zo’n
ruige bàcaro te openen.Hij noemdede zaak
Polpo en serveert er voor het vijfde jaar op rij
de verrukkelijkste, simpele, huiselijke
Venetiaanse en Italiaanse gerechten.Hij liet
een inktvis op zijn rug tatoeëren.Hij gaf dit
kookboekuit en deelde zijn liefde.

De keuken van
ons vader
TonyLeDuchoeft in lekkerlandgeen introduc-
tiemeer.DeVlaamse foodfotograaf, die zijn car-
rièreooit bijWeekendKnackbegon, richtte een
tiental jaar geledenzijn eigenculinaireuitgeve-
rij op.Debasis, het eersteboekdatLeDucmet
zijn toenmalige zakenpartnerFilipVerheyden
maakte,werdmeteeneenklassieker.
LeDucheeft zijn voelingmetdebasis sinds

datdebuut alleenmaarversterkt.Datmerk je
aanalleboekenvandit uitgevershuis.Menweet
watmendoet.Men legt de inhoudelijke envor-
melijke lathoog.
InDekeukenvanons vader is datniet anders.

De titel geeft de inhoudweer. Zevenentwintig
vaderskokenvoorhun familie. Envertellenhun
verhalen.AaneenklassiekBelgischekeuken
wordtniet gedaan.Deenevader looptover van
zijn favorietepaella, de andereheeft, ter verlei-
dingvanzijn vegetarischezoon, eengerecht van

prinsessenbonenmetperzikbedacht.Devaders
overspannenalle generaties.
De receptenzijnhelder, huiselijk enoverzich-

telijk.Al ishet enegerecht voor een tafel vanzes
personenbestemdenvult het andere (conform
denieuwsamengesteldegezinnenvanvandaag)
slechts voor éénhongerige. LeDuczorgdevoor
de foto’s.AnOlaerts tekendedeverhalenop.
Eenboekzoals een roodmetwit geruit tafel-
kleed, eventueel van toile cirée.

Middendecember. Eenmoment van terug- en
vooruitblikken.Alsof de herinneringen en
verwachtingen in de decemberlucht zitten.
Het sneeuwtweldra jaaroverzichten. Opde
televisie en in de kranten. Ophet innerlijke
schermvanons geheugen.

Lampedusa, hetwas een vandé beelden van 2013. Demens-
heid enmenselijkheid gebald op een klein eilandje. De ronddrij-
vende lijken, de lichamengestapeld op de kade des doods, een
kind gewikkeld in een goudkleurig onderkoelingsdekendat fon-
kelendhetwrange licht van de ochtendzonweerkaatst. Niet alles
wat schittert is goud. Endaartussen dehulpverleners en gewone
burgers: kleine straaltjes licht, hoop en goedheid in een ondraag-
lijk somber decor.
Tussen alle ellende een sprankel hoop, is dat niet synoniem

voor hetmenselijke bestaan zelf? Een cultuur- of toekomst-
pessimist staart zichweleens blind opde ellende die onvermijde-
lijk op ons dak valt.Maar hoop ismeer dan een illusie, een
moment van verstandsverbijstering of zelfbegoocheling.Hoop is
geenpassieve verwachting,maar een actief streven, zodat de dag
vanmorgenbeterwordt dandie van vandaag.Hopelijk toch.
Dat toont Lampedusa ook. Dankzij die gewone burgers die

spontaan toestromenomhulp te verlenen.Gegrependoor de
roep vanhetmoment.Het besef dat het noodlot ophen een
beroep doet. Iets dat ze niet op andermans schouders kunnen
afschuiven.Gewonemensen. Is er iets hoopvollers dandat?
DeDuits-joodse filosofeHannahArendtwerdwereldberoemd

met haar theorie over de ‘banaliteit vanhet kwaad’. Het kwaad in
dewereld als het product van doorsnee figuren eerder dan van
tot ophet bot rottemensen.Arendt kwam tot dat inzicht toen ze
verslag uitbracht vanhet proces-Eichmann in 1963. Velenheb-
ben sindsdien de geldigheid vandat concept ter discussie gesteld
en betwijfeld of hetwel van toepassingwas opde figuur van
Eichmann endeHolocaust. Recentelijk nog zei Claude

Lanzmann,maker vandemonu-
mentale documentaire Shoah, dat
hij niets zo stupide kende als
Arendts populaire frase.
Toch zijn er heelwat psychologi-

sche onderzoekendie lijken te
bevestigen dat JanModaal niet veel
nodig heeft om tot een tiran of kwel-
geest te verworden.HetMilgram-
experiment is legendarisch. En in
het verlengde daarvan ligt ookhet
Stanford-gevangenisexperiment.
Verdeelmensen in twee groepen;
maak vanhen arbitrair gevangene
of gevangenisbewaker, en de gevan-
genisbewaker zal zijn rolmet verve
vervullen. Geef eenmens veel
macht,metweinig controle daarop,
enmachtsmisbruik zal nooit veraf
zijn.

Maar terwijl het kwaad geenwerk vanduivels is, is ookhet goede
geenproduct vanhelden. Ookhet heldendom is banaal, zo vulde
Philip Zimbardo zijn eigen gevangenisexperiment later aan. In
noodsituaties zijn het vaak gewonemensendie hulp verlenen.
Dat kon je volgens Zimbardoheel duidelijk na orkaanKatrina
zien. Of recentelijk dus nog in Lampedusa. Je hebt geen bovenna-
tuurlijke krachtennodig omwat goedheid in dewereld te bren-
gen. Eenbeetje betrokkenheid volstaat al opdat een gewoonmens
een goedmenswordt. Voor even tenminste.
Het is natuurlijk het beproefde recept vanmenigHollywood-

blockbuster en eenpaddat ook in de literatuur veelvuldig is
bewandeld: in nood legt een eenvoudigmens eenuitzonderlijke
moed en goedheid aande dag. Bovenmenselijkmenselijk. De
held of heldin hoeft geen lichamelijk enmoreel Überwezen te
zijn. Eerder een gewoonboerenmeisje, zoals in StefanZeromski’s
prachtige romanDe trouwe rivieruit 1912. Zeromski, die jammer
genoeg amper in hetNederlands is vertaald,was een vande
grootste Poolse schrijvers vande twintigste eeuw. In 1924 kwam
hij erg dicht bij hetwinnen vandeNobelprijs voor literatuur,
maar die ging uiteindelijk onverwachts naar zijn landgenoot
WladyslawReymont. Onder de Poolse intellectuele elite en lezers
was iedereennochtans vanmening dat Zeromski stilistisch en
inhoudelijk veruit Reymontsmeerderewas.
De trouwe rivier speelt zich af ten tijde vande Poolse Januari-

opstand in 1863 enbeschrijft hoe een eenvoudig dorpsmeisje een
gewonde opstandeling vindt enhemop eigen risico verzorgt. De
emotionele verwondingendie ze daarbij oploopt zijn veel erger
dande lichamelijke kwetsuren vande opstandeling zelf. Een sim-
pel dorpsmeisje of de burgers vanLampedusa, zewakkerenhet
geloof in demens aan. Ze laten ons 2014met goedemoed in
plaats vanmet demoedderwanhoop instappen. Kleine licht-
straaltjes als de duisternis valt. Goedemensen. Buitengewoon
gewoon.Gewoonbuitengewoon.

Alicja Gescinska is filosofe verbonden aan Princeton
University.

ALICJA IN LETTERENLAND
KRONIEK

De banaliteit
van het goede

M

Terwijl het
kwaad
geenwerk van
duivels is,
is ook het goede
geen product
van helden

●●●●●

Russell Norman,
Polpo, Karakter, 320 p.,
140 recepten, 29,95
euro.
Fotograaf: Jenny Zarins.

●●●●●

AnOlaerts,De keuken
van ons vader,
Minestrone, 303 p.,
75 recepten, 35 euro.
Fotograaf: Tony Le Duc.

De smaken van
Spanje
ClaudiaRodens leven is een aaneenrijging van
culinaire standaardwerken.De auteur, die in
Caïro geboren en getogenwerd, kent de
Noord-Afrikaanse enmediterrane keuken als
geen ander, enweet de lezer ookmet die ken-
nis te besmetten.
De boeken vanRoden – ook bekend van

haar programma’s op deBBC – zijn verken-
ningstochten. Via voedsel graaft ze zich een
weg in de cultuur die ze uitdiept. Enhoe zou je
de smaak van Spanje kunnenproeven als je
niet ookCervantes kent? (DonQuichote at op
vrijdag linzen, op zaterdag eieren, op zondag
soms eenduif en af en toe een stoofpotmet
meer rund- dan schapenvlees). Hoe zou je de
vernieuwende keuken vanFerranAdrià
Ferran kunnenplaatsen of snappen als je

geen idee hebt vande traditie – boerenkeuken
–waarop zijn vernieuwingwas gebouwd?
Hoe zou je het Spaanse binnenlandmet de
kuststreken kunnen vergelijken?
Rodenwerktevijf jaaraanDesmakenvan

Spanje.Dat is langerdanderijpingstijdvande
besteham,de jamónIbéricodeBellotaD.O.,
afkomstigvanIberischevarkens.Endatproef je.

●●●●●

Claudia Roden,De
smaken van Spanje,
Fontaine, 521 p., 200 recepten,
44,95 euro. Fotograaf: Jason Lowe.
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New York, recepten uit
de Big Apple
Voordemeestenonderons isMarcGrossman,
die almeerderekookboekenschreef, eenonbe-
kende.Datdoet erniet toe. Belangrijker is die
anderehoofdpersoon inzijn recentsteboek:New
York.Wiedoorde stratenvanBrooklynof
Manhattanheeft geschuimd, er liters filterkoffie
heeft gedronkenenweetwat eengoedepastrami
of eengehemelteprikkelendehotdog is, zal dank-
zij ditwerkweeraanhet reizengaan.
Grossman isdegidsdoorNewYork; de staddie

hij vanbinnenuit kent, enwaarnaarhij heimwee
heeft.WantGrossman is eenRussischeNew
Yorkermet joodse rootsdie almeerdan tien jaar
inParijswoont.Hij schrijft vanuit eenhunkerend
verlangennaarde smakenengeurenuit zijn
jeugd, enhetboek is gedrenkt inde liefde voorde
– inNewYorkveel aanwezige – joodsekeukenuit

het voormaligeOostblok.
Dit is eenodeaanNewYorkse culinaire feno-

menenzoalsbagels, BLT (bacon, lettuce&
tomato), pickles, hotdogs... Verfijnd, gezond, ver-
nieuwendof inspirerendzijnGrossmans recep-
tenenadressenniet.Finedining is geheel afwezig.
Het is comfort food–encalorieën–watdeklok
slaat.

A lamère de famille
DeconfiseriezakenvanA lamèrede famille zijn
inParijs eeneeuwenoudeculinaire referentie.Al
sinds 1761worden, indeateliers vandit huis, door
debeste vaklui vanFrankrijk,madeleines, gekon-
fijte vruchten, amandelpasta enandere zoetighe-
denvervaardigd.
Degeschiedenis vanA lamèrede famille is,

helaas in eenpetieterige letterkast, doorhetboek
geweven.Receptenvanspecialiteitenworden
smakelijk – soms langdradig – inde tijd geplaatst.
Erwordt indezeAlamèrede familleveel belang
gehecht aaneenadequateuitleg vandebasis-
technieken.Logisch, geziende reputatie vanhet
huis: “Eenvoud ishet kenmerkvaneenmade-
leine,maaromzo’nheerlijkheid temaken,moet
jewelde techniek tot indepuntjesbeheersenen
deverhoudingenkennen.”

Eenmooi, fraai vormgegevenen inhoudelijk
rijkboekvoor snoepers.Metmeerdanhonderd
receptenvangebak tot enmet chocopasta, van
choco-ijsjes (frisco’s) tot enmetmarshmallows.

●●●●●

Mark Grossman,New
York, recepten uit de
Big Apple,Good Cook Publishing,
270 p., 130 recepten, 20,95 euro.
Fotograaf: Akiko Ida & Pierre Javalle.
Illustraties: Jane Teasdale.

●●●●●

Julien Merceron,A la
mère de famille,Good
Cook Publishing, 280 p.,
110 recepten, 29,95 euro.
Fotograaf: Jean Cazals.
Illustraties: Sophie Pechaud
& Julie Serre.

Jeruzalem
Het boekwas nogmaar pas uit, ofwe zongen
in deze krant al de lofzang over de combinatie
geschiedenis, receptuur, inhoud en foto’s.
Jazeker.Het politiekemomentumspeelt een
rol in het succes vandit boek. Tamimi is een
Palestijn uit Jeruzalem.Ottolenghi is een jood
uit het andere deel van Jeruzalem. Ze zijn leef-
tijdsgenoten. Ze komen elkaar, als volwassen
jongemannen, later tegen in Londen. Ze
beginnen over eten te praten enherkennen
dezelfde geuren en smaken, dezelfdemarkt-
kramers, dezelfde kruidenvrouwen, dezelfde
humusmeesters. Hun intense gesprek, dat als
hoofdingrediënt hun voedselobsessie heeft –
duurt ook vandaagnog voort.
Ottolenghi – bekend van zijn foodkaternen

inTheGuardian – enTamimi zijn zakenpart-
ners vandeBritse restaurant- en deliketen
Ottolenghi.Met delicieuze receptenuit het

Midden-Oosten. De culinaire foto’sworden
afgewisseldmet foto’s uit het Jeruzalemvan
alledag. Inhoudelijk sterk boek, volwetens-
waardigheden, tips en betekenisvolle anekdo-
tes. Opwindende gerechten. Kosmopolitische
sfeer. Ook grote aandacht voor vis- en vlees-
loos eten.

Bespaarmet Jamie
Demaatschappelijke betrokkenheid van
JamieOliver gaat verder dandie van alle
andere chefs. Ook al kun je intussen over een
JamieOliver-imperiumspreken.
Oliverwil nog altijd het leven vanmensen

verbeteren door hunkennis over koken en
voeding op te schroeven. Zijn stichting, de
JamieOliver FoodFoundation, is uit die drijf-
veer ontstaan. Dit boek ook.Het richt zich op
spannende, levendige en kleurrijke gerechten
die geen aanslag opde portemonnee beteke-
nen.
Bespaarmet Jamie is geen zuinigmaar een

genereus boek dat relevant is voor elke keu-
ken. Ondermeer omdat het vol nuttige – en
vaak simpele – tips staat. Hoe koop ik verstan-
dig, kook ik slim en verspil ikminder?Wat
stop ik in de diepvriezer enwat niet?Welke
standaardproducten bewaar ik in de koelkast?

Hoehaal ik het beste uitmijn aankopen, en
waarom is een groenteboer voordeliger als de
supermarkt goedkopere prijzenhanteert?
Een extra bonus voor de voedsel-

theoretische gegevens. In een index achteraan
het boek staat, bij een plaatje van elk gerecht,
het aantal calorieën, vetten, koolhydraten...
vermeld. Je draagt bij tot een betere basisken-
nis van voedsel, of je doet het niet.

●●●●●

YotamOttolenghi en
Sami Tamimi,
Jeruzalem, Fontaine,
318 p., 90 recepten, 34,95 euro.
Fotograaf: Jonathan Lovekin
& AdamHinton.

●●●●●

Jamie Oliver, Bespaar
met Jamie, Kosmos,
287 p., 120 recepten, 29,95 euro.
Fotograaf: David Loftus.

Ons kookboek
Het ismoeilijk ommet een termalsdekookbijbel
te zwaaien.MaarOnskookboekheeft in
Vlaanderendeze status al generaties langbereikt.
Inhet voorjaar vandit jaarkwamereen

nieuweversie vandezeklassieker –geboren in
1927–uit. Betrouwbare receptenvoordebetere
burgerkeukenzwaaiennog steedsdeplak.Het
kookboekvandeBoerinnenbondverloochent zijn
rootsniet, al zijn indeze frisse versiehedendaagse
trends, productenen technieken inde receptuur
geïncorporeerd.
Gastronomische pretentie is uit den boze. De

gezinstafel is in deze pil de hoek vande samen-
leving.Ons kookboek is vanu en ik.Het bevat
alle basisrecepten voor de keuken.Ookde basis-
principes vande voedingsleerwordenuit de
doeken gedaan. En aan tafeletiquettewordt

aandacht besteed.
Ooit zei deonlangsoverledenculinaire

meesterjournalist JohannesvanDamdathet
Nederlandvanoudsheraaneengoedeburgerkeu-
kenontbrak; endatdit gebrekaandebasis lag van
dealgemene– intussenomgeslagen–onverschil-
ligheid vanNederlanders tenopzichte vande
tafel. In feitebedoeldeVanDamdatNederland
geenOnskookboekheeft.

●●●●●

KVLV,Ons kookboek,
KVLV-ID, 960 p., 1.890
recepten, 34,95 euro.
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Le pain quotidien
Alain Coumont, de Belgische stichter vande
internationale broodketenLePainQuotidien
oftewelHetDagelijks Brood, is niet alleen een
referentie als het op bakken aankomt.
Coumontweetwaar een goede keuken voor
staat, en demangeeft al decennialang blijk
van een visie op onze culinaire cultuur. Dat is
ook: een visie op onze landbouwenons
milieu.
Coumont pleit al van in denbeginne, in de

jaren tachtig, voor huiselijke en verfijnde een-
voud aan tafel. Voor gezonde en lichte gerech-
ten opbasis van seizoensgebonden, duur-
zame ingrediënten. Dehuidige tendens om,
ophet obsessionele af, tijd en terroir te roe-
men, is voor hemoude koek. Al is het raar dat
hij Voltaires uitdrukking, uit demond van
Candide, ‘Il faut cultiver son jardin’ in dit boek

letterlijk enniet filosofisch interpreteert.
Le pain quotidien - Kookboekbevatwel-

doordachte en goeduitgewerkte, lichte, frisse
en gemakkelijke recepten. De tijd vande
boterhamals lunch is ook inHetDagelijks
Brood allang voorbij. Tartines, soepen, ome-
letten en salades lonken.

●●●●●

Alain Coumont, Le
pain quotidien,
Veltman, 256 p., 100
recepten, 19,99 euro.
Fotograaf: Jean-Pierre Gabriel.
Illustraties: Abigael Read.

Zoetwatervis,
de culinaire gids
Zoetwatervisdoorprikt hedendaagsemythes
en volksgeloven over de beroepsvisserij op
binnenwateren, inclusief de aquacultuur. Als
je, in detail, leest datmeer dandehelft van de
geconsumeerde vis in dewereld (60miljoen
ton) uit aquacultuur komt, en als je leert dat
een deel vanhet visvoer gemaaktwordt van in
hetwild gevangen vissoorten, en dat je voor
een kilo kweekvis drie tot vijf kilowilde vis
moet voeren, laat je bij de feestdagendat
stukje zalmmisschien links liggen.
HannekeVideler gaat inhoudelijk diep in

op alleswatmet de zoetwatervissen van
Nederland temakenheeft. Ze geeft, in alfabe-
tische volgorde, een presentatie van elke vis.
VanAal tot Zoetwaterkabeljauw.Nade vis-

voorstelling volgt een kort hoofdstuk vis-
kunde en eenpraktische fileerhandleiding.
Het theoretische deelwordt in de praktijk
omgezetmet bijna 100 pagina’s recepten zon-
der opsmuk, en ook zonder foto’s.
Dit is eennaslagwerkwaarin ook vele rele-

vante vragen rondduurzaamheidworden
gesteld.

●●●●●

Hanneke Videler,
Zoetwatervis, de culi-
naire gids, Scriptum,
207 p., 130 recepten, 19,95 euro.
Illustraties: John Videler.

Couperus culinair
Een vreemde eend in de bijt.Maar niet in het
jaar 2013. De tirannie van cijfers en datawil
namelijk dat het 150 jaar geleden is dat
Couperuswerd geboren, en als cijfers rond
zijn,wordt er in dezewereld graag gevierd.
Hoewel het oeuvre vandeHaagse schrijver,
die ook inNederlands Indiëwoonde, geen
jaartal nodig heeft omherlezen teworden, is
het aardig dat de schrijvermet deze compila-
tie keukengeheimen in de bloemetjeswordt
gezet.
De schrijfster, José Buschman, verzamelde

recepten en verhalen vanCouperus, en beriep
zich daarbij vooral op originele bronnen.
Alleen al daardoor zie je de evolutie in recep-
tuur. In de negentiende eeuw, toenCouperus
ElineVere en Stille kracht schreef, werden
ingrediënten enhoeveelhedenbijvoorbeeld
amper in lijstjes vermeld. ‘Vande levende
haan afgerukte kammen’ tref je, in hetWesten

althans, ooknietmeer aan.
Couperus en zijn vrouwElisabeth deelden

het reisvirus. Al aten ze niet gretig in gezel-
schap. “Een estheetwordt niet graag op kau-
wenbetrapt” en “DeHollandse gewoonte om
Indische gerechten door elkaar te prakken is
een gruwel”. Voorwie van lezen, leren en eten
houdt.

●●●●●

José Buschman,
Couperus culinair - De lievelingsge-
rechten van Louis Couperus, Bas
Lubberhuizen, 174 p., 83 recepten,
29,95 euro.
Fotograaf: Rob Mostert.

Hoe bak ik brood

Het zandloperdieet kraakt vanmeerdere kan-
ten. Goed brood ook. In dit boek – dat ook een
hoofdstuk tarwe- of glutenvrije brodenbevat –
wordt stapsgewijs de kunst vanhet broodbak-
kenuit de doeken gedaan.De bakker en leraar
vandienst (Hadjiandreou is alle twee) doet dat
op kundige en geduldigewijze.
Hoe bak ik brood is het knapperige resultaat

van tientallen jaren beroepspraktijk. Het boek
bewijst ook, nogmaals, datware eenvoudniet
simpel is. Basisbroodheeft zoweinig ingre-
diënten (meel, gist, water, zout) dat het ver-
schilwel door de techniek- en bereidingsbe-
heersingmoetworden gemaakt. Die techniek

wordt via talrijke, heldere foto’s stapsgewijs
geïllustreerd.
Verhalend is dit boekniet.maar overmeel,

bloem, gist en zuurdesem leer je alles.

●●●●●

Emmanuel
Hadjiandreou,Hoe bak
ik brood, Becht, 176 p.,
80 recepten, 19,95 euro.
Fotograaf: Steve Painter.

Veg! Het River
Cottage boek
Veel vegetarische kookboeken vertonen, nog
altijd, de neiging omde lezer-eter te bekeren.
Aan geloofsovertuiging doet de Britse auteur
en foodcolumnist (TheGuardian)Hugh
Fearnley niet.Wel is hij besmetmet eenzelfde
virus als JamieOliver. Fearnley, die op de
Britse zender Channel Four ook al anderhalf
decenniumhet culinair programmaRiver
Cottagepresenteert, wil demensenbeter doen
eten, en daardoor beter doen leven.
Beter etenhoudt een grotere aandacht voor

groenten in. In dit vuistdikkeVeg!probeert hij
op een smakelijkemanier de ingebakken
mentaliteit omgerechten rond vlees en/of vis
te bouwen fundamenteel tewijzigen. Datmag
ookwel. In Fearnleys vorige, bekroonde boe-
ken stonden vlees en vis centraal, hoewel
groenten altijd een prominente en veelzijdige
rol speelden!Het ziet ernaar uit dat Fearnleys

ervaringen – onder anderemet de vlees-
industrie – vanzelf voor een bekering hebben
gezorgd. Zelfs spruitjesweet hij succulent
(met sjalotjes en tijm in de oven) te bereiden.
Veg!bevat vele persoonlijke en praktische

tips die het resultaat zijn van een leven in het
teken van seizoenen, kwaliteit en lekker eten.
Voor eventueelmoeilijk vindbare ingrediën-
ten somt de auteur alternatieven op.

●●●●●

Hugh Fearnley-
Whittingstall, Veg!
Het River Cottage
boek,Gottmer, 416 p.,
200 recepten, 24,95 euro.
Fotograaf: SimonWheeler.
Illustraties: Manko Jesse.

De complete
vegetarische keuken

Een alternatief voorVeg! isDe complete vegeta-
rische keuken vanRose Elliot, nog zo’n Britse
autoriteit als het op vegetarisch eten aankomt.
Een vernieuwdeuitgave vande complete, ver-
rukkelijke, vegetarische keuken kwamdit jaar
in eenNederlandse vertaling uit.

●●●●●

Rose Elliot,De com-
plete vegetarische
keuken, Veltman, 400
p., 1.000 recepten, 34,99 euro.
Fotograaf: KateWhitaker.
Illustraties: Vana Haggerty & Ken
Lewis.

D.O.M.
Het is nog eenpoos alles Braziliëwat de klok
slaat. Dat heeft voor- ennadelen. Een voordeel
is dat hetwereldkampioenschap voetbal van
volgend jaar indirect aanzet tot het verkennen
vandeBraziliaanse cultuur. AlexAtala helpt
daarbij. De jonge chef, die opwereldvlak als
toonaangevendwordt gezien, stelt in zijn
jongste kookboek – genaamdnaar zijn
geroemde restaurant in SãoPaulo – tientallen
Braziliaanse ingrediënten aan ons voor.
Veel van deze exotische ingrediënten zijn

hier niet verkrijgbaar. Tenzij uweetwaar u
zeeslakken of pecannotenmelk kunt vinden.
Ofweetwat priprioca en grouper is. Ook de
gerechten zal u thuis niet snel bereiden.
Tenzij u over eenpacojet, thermomix en
andere vernuftige keukenapparaten beschikt.
Dit kookboek vormt dus eenuitzondering

in deze reeks. Dat het op voorgaande criteria

niet is gesneuveld, heeftmet de zinvolle infor-
matie, de grote, inspirerendewerking ende
verfijnde smaak ervan temaken. Enmet de
fraaie vormgeving; inclusief de indrukwek-
kende foto’s van culinaire bereidingen zowel
als vanhetAmazonewoud.De openheid van
Atala is opvallend en ongewoon tot poëtisch-
literair. “De doodhoort bij de keuken”, staat er
na eenhoofdstukwaarinwild zwijnmet
banaanwordt bereid. “In het genoegendatwe
bij elk gerecht ervaren, schuilt duswreed-
heid.”

●●●●●

Alex Atala,D.O.M.,
Lannoo Terra, 290 p.,
60 recepten, 49,99 euro.


