
 
 
Je woont vijf jaar in het  Sardijnse geboortedorp van je man, gaat anders koken door 
de inspiratie die je krijgt van moeders, oma’s, tante’s en buurvrouwen. Terug in 
Nederland laat  Sardinië je niet los. Je krijgt een Sardijns kookboek waar nog het 
recept van “pane di ghiande” oftewel armeluisbrood van eikeltjes in staat. Het waren 
harde tijden toen dat brood werd gegeten. Ook de lentischio olie stamt uit een tijd 
waar witbrood en olijfolie niet voor iedereen was weggelegd. Mijn interesse voor de 
culinaire geschiedenis van Sardinië deel ik graag met de bloglezers.  

 
 
Van een ruig eiland komt wild fruit; 
in het Sardijns heet het listinchinu, murtizzu, 
pira ruspu en obioni, 
op z’n Italiaans; lentischio, mirto, pera 
camusina en corbezzolo. En van mirte heeft 
deze of gene vast wel gehoord.  Hoog tijd om 
kennis te maken met de andere drie! 
 
Lentischio ofwel de “Pistacia Lentiscus “ is 
een typische struik van de “Macchia 
Mediterranea”.  

De bewerkelijke extractie van olie uit de 
lentischio besjes past in het slow food 
concept. Geduld is geboden, maar daarna heb 
je ook wat. In de herfst, als de besjes bijna 
zwart zijn, worden ze van de struik geoogst 
door een tak tussen beide handen te nemen 
en de besjes voorzichtig los te wrijven. 
Heb je genoeg geoogst dan moeten de 
piepkleine blaadjes van de struik er tussenuit 
worden gezocht. Dat neemt ook weer wat 
tijd. 



 
Daarna staan de bessen acht dagen in een 
grote schaal, niet koel, juist door warmte 
wordt de smaak van het eindproduct nog 
beter. Een uur koken in een grote pan met 
water waarna de uitgelekte bessen in een 
speciale pers komen. Het uitgeperste extract 
wordt opnieuw aan de kook gebracht op een 
zacht vuurtje en terwijl de kookpot enigszins 
scheef wordt gehouden schept men er lepel 
voor lepel de dunne laag olie die naar boven 
komt drijven af. Eenmaal afgekoeld kan de 
olie in flessen worden gegoten en is ze klaar 
voor gebruik. Vroeger had men geen pers en 
gingen de bessen in linnen zakken die flink 
werden rondgeslingerd. Een beetje zoals onze 
natte sla in de theedoek. Vervolgens werden 
de zakken met de voeten getreden om het 
extract eruit te persen...... in vroeger tijden 
maakten mensen die zich geen olijfolie 
konden permitteren, lentischio olie. Om de 
smaak op te vijzelen kookten ze soms een 
vijgje mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monica Derosas in Olbia maakt deze 
bijzondere olie nog. Je kunt hem proeven in 
haar agriturismo “Agrisole”. 
 
Nee, dan de mirte bessen. Die kun je 
eenvoudig om toveren in een likeur en met 
het aromatische blad ervan kruid je kwartel, 
varken en lam. Zo stopt men, na het aan het 
spit roosteren, kwartels een tijdje in een zak 
met flink wat takken mirte. Dat geeft een heel 
bijzonder aroma aan het vlees. Bestel je bij de 
locale slager lamsvlees dan krijg je er vaak 
gratis een paar takken mirte of rozemarijn bij. 
 Mirte groeit bij wijze van spreken “om de 
hoek” waardoor bijna alle Sardijnse families 
een eigen gemaakte fles mirte likeur in de 
(koel) kast hebben staan. Kom je bij een 
Sardijn op bezoek dan krijg je hem flink koud 
geserveerd. Met een Sardijns amaretto koekje 
erbij. 
Het past zelfs bij een stukje oude pecorino 
Sardo. Want “mirto fatto in casa” is geen 
stroperig zoet dameslikeurtje, de Sardijnen 
houden van stevige smaken. Bij de slijter in 
Nederland kun je “Mirto” van Sardijnse 
bodem kopen, maar de huisgemaakte soort is 
toch van een heel andere orde.  
 
Wie in de lente naar Sardinië is geweest heeft 
ze vast wel onderweg gezien;  
witbloeiende wilde perenboompjes. De “Pera 
Ruspu”, vrij vertaald eigenlijk de 
“scharrelpeer” staat verspreid door heel 
Sardinië. In de buurt van het dorp Bonacardo 
groeit er waarschijnlijk meer dan een, want dit 
dorp organiseert er ieder jaar speciaal een 
feest voor. De “Sagra della Pera Camusina di 
Bonacardo”. En dan moet je er bij zijn, want 
dit peertje wordt niet gebruikt voor de 
commerciële handel. Daarvoor rijpt de 
Camusina te snel. Ze is namelijk al rijp in juli, 
een van de heetste maanden van het jaar. De 
Camusina  heeft wit, stevig, aromatisch en 
zoet vruchtvlees. In een oud Middeleeuws 
geschrift; “ il Condaghe di Santa Maria di 
Bonacardo” wordt naast andere 
wetenswaardigheden over deze tijd het 
peertje al genoemd.  Zo van de boom gegeten 
zijn ze het lekkerst. Ze worden gedroogd, 
verwerkt tot marmelades en vruchtentaarten  
en natuurlijk is er peer met een stukje pittige 
Sardijnse kaas; “un bel matrimonio”(een goed 
huwelijk) zeggen ze daarvan in Italië. 



Tenslotte de obioni, de corbezzolo. De 
corbezzolo is in Sardinië een inheemse plant 
van de Ericaceae  familie waar ook onze heide 
onder valt. Het bijzondere van de altijd 
groene “aardbeiboom” is dat hij niet alleen 
prachtig bloeit in de herfst, maar dan ook de 
rijpe, rood, oranje en gele vruchten draagt van 
het jaar daarvoor.  
In het latijn heet de corbezzolo  “arbutus 
unedo”, wat zoveel betekent als “ik eet er 
maar een van”. Wel een goede tip uit vroeger 
tijden, want rauw gegeten zijn de vruchten 
van de corbezzolo niet echt smakelijk en 
nogal korrelig van structuur. Omgetoverd tot 
jam, likeur en aquavite blijken de vruchtjes 
ineens niet te versmaden. Ook de honing die 
van de bloesem wordt gemaakt is heel 
bijzonder . Eerst zoet maar met een bittere 
nasmaak is deze honing heerlijk over verse 
ricotta van schapenmelk. “Pruneddu”, de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nougatkoning van Sardinië gebruikt het in een 
van zijn vele soorten zachte nougat. En het 
hoort over de sebadas. 
Deze lekkernij uit de provincie Nuoro bestaat 
uit twee deegcirkels met daartussen een 
vulling van enigszins zure jonge kaas, in hete 
olie gefrituurd  en vervolgens overgoten met 
de “miele amaro”(bittere honing) Sebadas 
werden gemaakt er ere van de transumanza 
(de terugkeer) in de lente van de Nuorese 
herders die hun kuddes in de winter hadden 
laten grazen in de warmere Campidano streek 
in het zuiden. Tegenwoordig staan de 
sebadas als dessert op de kaart van 
restaurants door heel Sardinië. Goed 
klaargemaakt een lekker maar machtig 
dessert waar een niet al te zwaar 
hoofdgerecht aan vooraf moet gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


