koks de maat. Die kunnen kiezen: meedoen met eindeloos te bewerken verdwijnt de ziel uit het
het spektakel en scoren, of minder hoog worden eten. Het opvallende is dat de kunstenaars die
aangeslagen.
later kok waren geworden en met wie ik werkte,
er juist nooit op uit waren rare fratsen met eten
uit te halen. Zij waren juist veel meer geneigd de
Krankzinnige vormen
Zelf werd ik diep ongelukkig van werken in zul- ingrediënten in hun waarde te laten.
Ik ben gaan koken omdat eten voor mij staat
ke keukens. Ik had besloten dat ik wilde leren
koken, goed koken. Op sterrenniveau, had ik voor saamhorigheid. Samen eten. En daarin
bedacht. Maar toen ik een paar jaar bezig was, passen geen hoogst individuele creaties die als
vroeg ik me af hoe ik dit werk kon blijven doen eilandjes op een bord de keuken worden uitgeen toch mezelf blijven. Om me te handhaven stuurd en die gasten tot zichzelf veroordelen.
begon ik zelf namelijk al even onuitstaanbaar Mijn favoriete manier van opmaken is op grote
van me af te bijten. En terwijl ik groenten in de schalen en vooral niet te fatsoenlijk. Het is ook
meest krankzinnige vormen stond te snijden en een presentatie die juist in de smaak valt bij
bouillons met verse eiwitten klaarde, besloot ik mensen die heel veel uit eten gaan.
twee dingen.
In de eerste plaats zou ik me specialiseren in Veel cola drinken
groentebereidingen. Dat was een terrein waar- Zouden mannen dan eigenlijk wel van hun eiin tot een jaar of tien geleden geen enkele kok gen creaties houden? Als koks voor hun plezier
geïnteresseerd was, zodat ik meer mijn eigen uit eten gaan kiezen ze meestal een restaurant
gang kon gaan. En in de tweede plaats zocht ik dat geen frutsels serveert. Een no-nonsense resrestaurants uit waar ook koks werkten die net taurant inderdaad. Ze zijn moe van het impoals ik eerst iets anders hadden gedaan. Ik her- neren en van gerechten waaraan misschien wel
inner me een balletdanser, een bioloog, een tien koks handelingen hebben verricht. Aan het
muzikant; allemaal mensen die uit liefde voor eind van een avond koken — en veel cola drinhet koken in de keuken terechtgekomen waren. ken; denk u eens in wat dat met de smaak van de
Later ontdekte ik dat veel andere vrouwen uit kok doet — blijkt ook wat een vreemde relatie
weerzin tegen die ratrace besluiten hun eigen sommigen met eten hebben.
Ik vergeet nooit het moment waarop ik voor
restaurant te beginnen, maar dat laatste was
niks voor mij: mij interesseerde het vak altijd al- het eerst na het werk een besterde mannelijke
chef een frikadel uit de muur zag trekken, iets
leen inhoudelijk.
Mijn grootste probleem met het huidige ko- wat ik zelf te smerigvoor woorden vind. Als je als
ken op sterrenniveau is dat het zo ver af is komen kok niet het eten maakt datje zelf graag eet, met
te staan van wat ik eten zou noemen. Door het wat voor waanzin heb je je dan ingelaten?

Wereldwijd zijn er 105 driesterrenrestaurants, maar in slechts vijf daarvan
heeft een vrouwelijke kok de leiding. Het
zijn Carme Ruscadella van restaurant Sant
Pau in het Catalaanse Sant Pol de Mar,
Anne-Sophie Pic van Maison Pic in Valence,
Annie Féolde van Enoteca Pinchiorri in
Florence, Luisa Valazza van Al Sorriso in
Soriso (Piemonte) en Elena Arzak (zie foto
onder) van Arzak in San Sebastian.
In Nederland heeft alleen Margo Reuten
het culinaire glazen plafond weten te
doorbreken. Haar restaurant Da Vinci in
Maasbracht is gelauwerd met twee sterren.

In het glas / Ze kunnen het toch, die Californiërs
"•«• risse, levendige, zuivere
Californische wijn zoek
ik, zei ik tegen de
Vlaamse wijnimporteur
LUC Hoornaert. Geen
headbangers. Engeloof hetof
niet: een paar dagen later stonden
ze op mijn tafel. Eerst een witte
wijn van het legendarische Au
Bon Climat uit Santa Barbara, van
pinot blanc en pinot gris. Wat een
verrassing. Lekker kruidig, mineralig, fris en toch vol van smaak.
Sinaasappel valt me op, maar niet
zo vreselijk geconcentreerd alsof
het sap in een pannetje is ingekookt. Bij Au Bon Climat kunnen
ze wijn in bedwang houden, en dat

heeft ze beroemd gemaakt: precies genoeg concentratie, precies
genoeg zuren.
Erbij eetiksmeerwortelblad,
dat nu overal in de berm bloeit.
Het is een experiment. Ingesmeerd met wat hüttenkase, door
een beslagje gehaald en gefrituurd. Perfecte combinatie, maar
het blad is watflets;je kunt net zo
goed courgette nemen.
Dan volgt een wijn van Sean
Thackrey uit MarinCounty, even
boven San Francisco. Zijn Pleiades
is een cultwijn; niemand die weet
wat er precies ingaat. Pleiades
XXII (zonder jaartal) bevat in ieder
geval pinot noir, syrah, mourvè-

dre, sangiovese (de chiantidruif)
en de witte viognier, 'to name
but a few', meldt het etiket. Hij
geurt naar aarde, bos, zacht rood
fruit, kaneel en veel kruiden. Hij
smaakt fluwelig en soepel, poederigen naar zachte specerijen.
Hij heeft het zoete van amarenekersen, zonder plakkerig te zijn.
Een wijn om verliefd op te worden,
hoewel ik na twee glazen begin te
verlangen naar een rafelrandje.
Maar de conclusie is duidelijk:
heerlijke Californische wijn.
AuBonClimat,66%pinotblanc,
34% pinot gris 2010; Sean Thackrey,
Pleiades XXII oldvines; swaffou.com
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