Het bos centraal

Natuurlijk realiseert chef Pasquale zich dat Vaassen aan de rand van de Veluwe ligt. Een natuurgebied met veel
bos en heide waarin hij zich thuis voelt. In Italië ging het met name om het Circeo Nationaal Park aan de kust
halverwege Napels en Rome, gesticht in 1934.
De vertrouwdheid met deze pure natuur maakte het niet zo moeilijk om in dit herfstmenu het bos centraal te
stellen: het daar levende wild, wat uit de grond komt en de geuren maken het bos tastbaar.

Zo had de chef de behoefte om daadkrachtig te
beginnen: meteen het bos op tafel met die eetbare
vrucht waarbij elk hapje terugkeert naar die intense
licht rokerige herinnering. De duidelijke verwijzing
naar zijn geboortestreek vormt dit typische gerecht
uit de Romeinse traditie: de geroosterde kastanje.
In de straten van Rome kom je deze herfstvuren
vaak tegen met doorboorde pannen vol kastanjes
die langzaam geroosterd worden. Boomvruchten
die alle smaak van de sintels opnemen. Verkocht in
puntzakjes verwarmen ze ons tijdens de eerste
koude herfstmiddagen.

Forel, pecorino, peper

Een ander typisch element van het bos – en tegelijkertijd lokaal hier in Vaassen – is de forel afkomstig van
kwekerij ’t Smallert in Emst, net ten noorden van Vaassen. Die forel is combineerbaar met een ander typisch
Romeins recept: cacio e pepe. Om de geschiedenis van ‘cacio e pepe’ te begrijpen, moeten we terug naar de tijd
van de zogenaamde ‘transumanza’, de veetrek, toen herders en boeren hun kudden leidden tussen de groene
weiden van het Romeinse platteland. Tijdens deze reizen sloegen ze een voorraad eenvoudige ingrediënten in;
makkelijk te vervoeren en vooral geschikt voor langdurige bewaring, zoals pecorino (‘cacio’ eigenlijk) uit
Rome.

Hieraan voegde de veehouder vaak een
handvol gedroogde spaghetti toe die heel
eenvoudig gemaakt is van bloem, zout
en water. Zo kwam men aan de nodige
calorieën. Cacio e pepe werd daarom de
ideale, snelle, stevige (en lekkere!)
maaltijd die zich snel verspreidde. Dat
gebeurde niet alleen in heel Lazio, maar
ook in de aangrenzende regio’s
waaronder vooral Umbrië en Abruzzen,
waar het gerecht vandaag nog steeds
wijdverbreid is. Natuurlijk zijn er talloze
varianten. Al snel begonnen de
Romeinse tavernes ‘pasta cacio pepe’
aan te
bieden.
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Ondertussen geniet je van een typisch Italiaans aperitivo, een koel glas wijn of een ijskoud biertje. Hapjes zijn
er altijd, niet om de honger te stillen, maar meer om het verlangen naar het diner aan te wakkeren.

Culurjones: ravioli van Sardinië

Culurjones (ook wel geschreven als culurgiones of curigliones) zijn de vrij grote typische Sardijnse ravioli.
Ze zijn ietwat eivormig en bestaan uit een rond deeglapje met of een hartige of zoete vulling. Zo kunnen ze
traditioneel gevuld zijn met aardappel en herderskaas. Deze ravioli hebben een soort visgraatsluiting die
ontstaat door kleine vouwtjes om en om te maken. Volgens de overlevering wordt het sluiten van de
culurjones uitsluitend toevertrouwd aan vrouwelijke handen. Deze 'oorsluiting' is een van de fundamentele
kenmerken van deze Sardijnse ravioli. Tien sluitingen zijn het minimum.

 

Op Sardinië wordt dit 'sa spikelet' genoemd. In december wordt jaarlijks een wedstrijd gehouden in Lanusei
(oostelijk Sardinië) tijdens het festival gewijd aan de culurjones. Het is de uitdaging om de sluiting zo snel en
zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Pasquale gebruikt dit traditionele Sardijnse recept om een klassieke
combinatie van aardappel, ei en truffel te creëren; een perfecte combinatie. Dat gaf de inspiratie voor het roken
van de kaas en het garen van de aardappel onder de aromatische as.

Risotto, rode biet en gepekelde haas
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In de noordelijke en centrale Italiaanse keuken verwijst een gerecht ‘in salmì’ naar een manier om vlees te stoven,
met name van (gemarineerd) wild, ook wel ‘zwart vlees’ genoemd. In het bijzonder staat het bekend als een manier
om haas te bereiden. Het is de bedoeling dat de marinade en de manier van stoven een eventuele typische sterke
geur van het wild camou eert, maar tegenwoordig wordt wild veel minder lang bestorven.
Afhankelijk van de recepten wordt het vlees bereid door het in stukken te snijden en in wijn te macereren, meestal
voor minstens één nacht, met toevoeging van verschillende kruiden en mogelijk verschillende groentesoorten. Het
vlees wordt gemarineerd en gekookt in een zeer aromatische saus. Er zijn lokale variaties op de marinade en soms
hebben lokale koks uitgesproken meningen over het doen en laten tijdens de bereiding.
Voor haas is het gebruikelijk om het gerecht te begeleiden met polenta. Andere wild dat dezelfde behandeling kan
ondergaan, is bijvoorbeeld ree, edelhert, wild zwijn of fazant en patrijs. Het is een bereiding waarover de chef ook
las in Jules Verne’s drieluik De kinderen van kapitein Grant.
Pasquale gebruikt lokale bieten in de marinade die in Apeldoorn vers op de boerderij worden geoogst en gekookt in
een mengsel van water, meel, hooi en jeneverbes om meer smaak aan deze vrij aardse knol te geven.

Pappardella en wildzwijnragout

Pappardelle is eierpasta, vergelijkbaar met tagliatelle, maar dan breder. Het komt mogelijk van het Latijnse
werkwoord 'pappare', dat ‘eten’ betekent; een klanknabootsend woord dat nog steeds in gebruik is in Toscaans
jargon. Het verwoordt het haast kinderlijke plezier dat iemand kan beleven aan het met verbazing en grote
tevredenheid eten van een nieuw gerecht. Anderen, die de hilarische verzen van La secchia rapita van Alessandro
Tassoni (1565-1635) lazen, weten dat hij de oorsprong toeschreef aan de Baccarini-familie '... de ellendige Baccarini
da San Secondo, die de uitvinder was van de pappardelle …'.
Bij twijfel over wat de ware oorsprong van pappardelle is, kunnen we met zekerheid zeggen dat, net als andere
soorten verse pasta, als voorouders de 'lagone' uit de Romeinse tijd heeft, hoewel die pasta eigenlijk meer lijkt op de
lasagne van vandaag.

Ree ‘alla cacciatora’

De bereiding ‘alla cacciatora’ is typisch
iets wat voortkomt uit een boerse
culinaire traditie van ons land. Er zijn
veel Italiaanse regio’s die deze
werkwijze claimen, vooral die van
Midden-Italië waar dit recept het
meest bekend en gewaardeerd is. De
bereiding heeft zelfs bewonderaars in
Toscane, Lazio en Umbrië. Daar
koken ze met verschillende lokale
variaties, maar wel met terugkerend de
rode wijn als basis voor de marinade
en aromatische kruiden zoals
rozemarijn. Hoogstwaarschijnlijk
verwijst ‘alla cacciatora’ naar de
combinatie van kno ook en rozemarijn
die wordt gebruikt voor alle gerechten
met deze naam, evenals in het geval
van ‘konijn alla cacciatore’. Het gaat
om een gebruik onder jagers die hun
vangst direct kruiden nadat het dier
geschoten en ontweid is.
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Ooit werd dit recept door boeren bereid met ingrediënten
van eigen productie. Zoals de wijn gemaakt van druiven uit
hun wijngaarden, de scharrelkip van hun boerderijen,
wortelen, olijven, tomaten, selderij en rozemarijn uit hun
tuinen.
Pasquale gebruikt deze bereiding om het ree te kruiden en te
bewerken in de verschillende structuren en combineert het
met een typisch Italiaanse groente cavolo nero, hier palmkool.
Dit is een plant die in de herfst en winter op tafel komt. Een
plant uit de koolfamilie, maar met donkerdere lange bladeren
en hoge voedingswaarden.

Tiramisu en johannesbrood

 

Tiramisu is het dessert waar ik mee opgroeide en dat ik nog steeds graag 's avonds eet (minstens eens per week).
Daarnaast ben ik een whiskyliefhebber en 's avonds kan ik die goed combineren met dit heerlijke dessert. Daarom
heb ik besloten dit avondritueel van mij in één gerecht te verwerken, waardoor het een unieke en intense smaak
krijgt. Om de unieke houtachtige smaak te accentueren, gebruiken we johannesbroodbonen in het dessert wat onze
tiramisu een unieke smaak geeft. De whisky (Puni) is van de familie Ebensperger uit Alto Adige waar ze een
prachtige whiskydistilleerderij hebben.
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