
Pomodori secchi  
(herinnering aan Assunta) 
 
Het is al dagen ontzettend heet. De tomatenoogst is volop aan de gang 
en voor een paar euro koop je een krat vol pruimtomaten. Tijd voor het inmaken en 
drogen. Straks is het seizoen immers afgelopen. 
Vroeger was er dan ook geen enkele tomaat meer te koop. Tegenwoordig vind je in de grote 
supermarkten import tomaten. Bijvoorbeeld uit Nederland. Maar de meeste Italiaanse huisvrouwen 
halen daar hun neus voor op en werken zich letterlijk in het zweet om een wintervoorraad gepelde 
tomaten, tomatensaus en gedroogde tomaten aan te leggen. Overal zie je dan op het erf driepoten 
staan waar een vuurtje onder wordt gestookt en hele grote pannen waar de tomaten in worden 
gekookt. Rijen gesteriliseerde potten, flessen, deksels en doppen staan op oude houten tafeltjes te 
wachtten tot ze gevuld worden. De hele familie helpt mee.  
 
In ieder dorp zit wel zo’n  ouderwets winkeltje waar je alle benodigdheden voor het 
koken en inmaken van de tomaten kunt kopen. Nu mijn schoonmoeder bijna tachtig 
is laat ze het inmaken van de pomodori pelati en de passata di pomodoro aan haar 
dochter over. Maar het voorbereiden van de tomaten die gedroogd moeten worden 
vind ze nog steeds een leuke bezigheid. Je kunt er per slot van rekening bij zitten. 
 
Alle familieleden wippen dagelijks wel even aan bij ‘la mamma”. Voor advies, 
een praatje, om te vragen of ze iets nodig heeft of om een boodschap langs te brengen. 
Als ik aan het einde van de middag op het erf kom zit ze in de schaduw van de sinaasappelboom met 
een groot krat tomaten, een scherp mes, een pot grof zeezout 
en een hele grote teil. “Hai voglia di aiutarmi?”(heb je zin om me te helpen?) De tomaten moeten 
bijna helemaal doormidden worden gesneden. Ze worden dan als een vlinder 
opengeklapt en in een laag in de teil gelegd. Vervolgens een greep grof zeezout er over 
en zo verder tot alle tomaten zijn gebruikt. Op deze manier raken de tomaten al veel van hun vocht 
kwijt. In een later stadium worden ze buiten op roosters gezet om te drogen.  
Als ze klaar zijn komen ze in grote potten, afgewisseld met brandschone verse laurierbladeren en 
goed aangedrukt. Deze tomaten gebruik je bij het koken in de soep of fijngehakt bij gestoofd vlees, 
voor de vulling van een kip. Een gedeelte van de tomaten wordt gedroogd met minder zout. Deze 
heerlijke tomaten eet je als antipasto. Heel wat anders dan de alomtegenwoordige gedroogde 
tomaten die bij ons in de winkel liggen. Vaak hebben die tomaten de zon niet eens 
gezien.... 
 
Zo, samen gezeten onder de sinaasappelboom praat je onder het werk over van alles en nog wat, je 
geniet van het bijna meditatieve snijden, in lagen leggen, zouten. Dat zijn de momenten die ik het 
meeste mis van het leven op Sardinië. De rust en eenvoud.  

 
 


