
Pepers!!! 
 
Die dag ga ik eens niet naar Chiara. Bijna het hele dorp koopt groente en fruit bij Chiara; zij verkoopt 
de groenten en het fruit dat haar man verbouwt op hun land. “Produzione propria – eigen productie 
dus”. Over de inkomsten hoeven ze geen belasting te betalen. Een houten keet voor hun huis dient 
als winkeltje. Het is er altijd erg druk en ik heb geen zin om lang te moeten wachten op mijn beurt. 
 
Nee, die dag ga ik groente kopen bij signora Melis, daar ben ik in de buurt. Het is er rustig en ze heeft 
ook de ronde, lila met witte aubergines waar ik naar op zoek ben. Signora Melis verkoopt vanuit haar 
garage. Op een paar planken staat allerlei inmaak. Een hoge glazen pot met ronde rode pepertjes 
onder olie trekt mijn aandacht. Ieder pepertje is gevuld. Maar met wat? Even vragen.... 
Het blijkt tonijn te zijn. Er zit ook een stukje ansjovis en een kappertje in ieder mini- pepertje. Het 
ziet er fantastisch uit en ik vraag of de pot ingemaakte pepers te koop is.  “No, no signora, cosa devo 
chiedere per un vaso cosi? E molto lavoro, fatto dalla mia mamma. E per noi, come antipasto!  (nee, 
nee mevrouw, wat moet ik voor zo’n pot vragen? Het is veel werk, mijn moeder heeft het gemaakt. 
Het is voor ons, als antipasto). 
Signora Melis wijst me erop dat ze de pepers wel vers te koop heeft, per kilo; dan kunt U ze zelf 
maken! En ze verteld hoe ik te werk moet gaan.   
 
Na het middageten en de siësta ga ik enthousiast aan de slag. Na ongeveer een minuut of tien de 
piepkleine pepertjes van kapjes en zaadjes te hebben ontdaan staan mijn handen in brand en voelen 
enorm dik aan. In paniek bel ik mijn schoonmoeder. “Poverina!!!(arme jij!!) had signora Melis dan 
niet gezegd dat je keukenhandschoenen moest aantrekken om die scherpe pepertjes schoon te 
maken? In ieder geval zou de pijn vanzelf wel weer wegtrekken. En dat was ook zo.... na een uur! 
 
Met handschoenen ging het beter. Uiteindelijk waren alle pepertjes leeggehaald. In een 
mengsel van gelijke delen azijn en water moesten de pepertjes worden geblancheerd. 
Met een schuimspaan uit het vocht halen en omgekeerd goed laten uitlekken op een 
brandschone(heet gestreken) keukendoek. Daarna de tonijn losroeren en ieder pepertje 
vullen met het tonijnmengsel, piepklein stukje ansjovis en een kappertje. Ik vul twee gesteriliseerde 
weckflessen met de gevulde pepertjes en overgiet het geheel met olijfolie. 
Zonnebloemolie kan overigens net zo goed. Even zorgen dat er geen bellen meer naar boven komen 
door (voorzichtig) met de pot op het aanrecht te “slaan”. 
 
Op een gure herfstdag maken we de eerste pot open en ik zet een schaaltje met pepertjes 
op tafel naast vlezige groene Sardijnse olijven, grof boerenbrood, een stevige rode wijn en een bord 
dampende minestrone. Alles is lekker, maar de pepers zijn zo heerlijk dat de 
eerste pot inmaak meteen op is.   
Het was de pijnlijke ervaring zeker waard! 
 


