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Verse kaas van schapen- of geitenmelk is de
Ricotta, die in veel hartige, maar ook in zoete
Sardijnse gerechten wordt verwerkt. Ricotta
wordt soms op een stuk vers brood als ontbijt

gegeten, bestrooid met kaneel en suiker, maar als hartige
merenda (tussendoortje) met een straaltje goede extra
vergine olijfolie en een snufje zout is ze ook niet te ver-
smaden.

De Sardijnse gioddu (yoghurt) wordt door de
herders op kleine schaal nog ambachtelijk
gemaakt. Een heerlijke dikke yoghurt die
goed samengaat met de aromatische Sar-
dijnse honing; van rozemarijn, cardo (wilde
artisjok), van kastanjebloesem, eucalyptus,
citrusvruchten en de schaars verkrijgbare
miele amaro, waarvoor de bijen hun nectar
uit bittere bergkruiden halen. In de provincie
Nuoro wordt deze honing soms geserveerd
bij de Sebadas of Seadas, een typisch Nuo-
rees dessert.

Kortom, Sardegna heeft veel heerlijkheden
en wij kozen een paar heerlijke Sardijnse sei-
zoensgerechten.

Frittata con asparagi 
Omelet met asperges

8 eieren
600 gram groene (liefst dunne) 
asperges
120 gr geraspte Pecorino Sardo (harde
Sardijnse schapenkaas)
olijfolie extra vergine
zout en peper 

Roerbak de asperges hooguit 5 minuten in
wat olijfolie, zoals beschreven bij de berei-
ding van wilde  bladgroenten.  Snijd ze even-
tueel in stukjes. Zet ze apart. Klop de eieren
los met de kaas, zout en peper naar smaak.
Verhit wat olijfolie in een grote koekenpan
en giet het eimengsel erin. Bak op een matig
vuur, totdat de onderkant goudbruin is en de
bovenkant gestold. Leg de asperges er in een
krans op. (Als je ze in stukjes hebt gesneden,
kunnen ze, voor het eimengsel de pan in
gaat, worden geroerd.) Serveer in punten
gesneden, warm of koud.

Het ziet er erg mooi uit als
je de asperges heel laat en
een paar geschaafde peco-
rinokrullen erop maakt het
‘plaatje’ helemaal af.

Zuppa di erbe 
selvatiche
Soep van wilde 
kruiden
Een prachtig voorbeeld van
de “Cucina povera” (de
“armeluiskeuken”), en dan
vooral die van de herders ,
die in de bergen hun kostje
bij elkaar scharrelden, is het
nu volgende recept. Het is
een aangepaste versie van
een oud origineel, waarin
maar liefst 18 soorten wilde
groenten en kruiden wer-
den verwerkt. In Nederland
is het grootste gedeelte van
de ingrediënten voor het
origineel niet te vinden en
onze smaakpapillen regi-
steren het resultaat waar-
schijnlijk ook als bitter. Het
aangepaste recept van
deze voorjaarssoep is ech-

ter heerlijk, opwekkend en gezond.

Ingrediënten voor 6 personen.
1kg. gemengde bladgroenten (andijvie,
hartje van de sla, spinazie, rucola,
brandnetel, snijbiet, jong borageblad,
radijzenloof, waterkers, jonge prei,
zuring)
1 dl. olijfolie extra vergine
1 fijngehakte ui
½ teentje fijngehakte knoflook 
1 stengel fijngehakte bleekselderij
1 eetlepel peterselie
3 gedroogde fijngehakte tomaten
50 gr. jonge Pecorino Sardo kaas
150 gr. kleine pasta voor de soep
100 gr. pancetta (of mager gerookt
spek)
1 ½ liter groentebouillon

Was de groenten zorgvuldig, laat ze uitlek-
ken en snijd of hak indien nodig de blad-
groenten wat kleiner. Fruit de ui, de knof-
look, selderij en peterselie in de hete olie.

Genieten van het
seizoen op Sardegna
Sardinië hecht ondanks de opkomende
fast-food industrie nog steeds erg veel
waarde aan haar gastronomische tradi-
ties. In veel producten proef je de
archaïsche herkomst, producten die
nog op traditionele wijze worden
gemaakt, zonder toevoeging van kleur
of smaakstoffen en zonder chemische
conserveringsmiddelen. De Sardijnse
kazen zijn hier een goed voorbeeld
van: niet voor niets heeft de Europese
Unie toestemming verleend om op drie
Sardijnse pecorinokazen de benaming
D.O.P. (Denominazione di Origine
Protetta) te mogen vermelden. Alleen
producten die uit een bepaalde streek
afkomstig zijn, krijgen deze bescher-
mende benaming. In dit geval de
Pecorino Sardo, de Pecorino Romano
(die dus van Sardinië komt!) en de
Fiore Sardo.
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Gebruik een soeppan met dikke bodem (een
van terracotta is ideaal). Als het mengsel een
beetje kleur begint aan te nemen, de toma-
ten en het spek toevoegen en al roerend nog
even meefruiten. Giet daarna de bouillon
erbij en voeg dan de groenten toe. Laat het
op een zacht vuurtje een klein uurtje koken
en voeg ongeveer 10 min. voor het einde
van de kooktijd de pasta toe. Bestrooi het
met de kaas, roer een paar maal goed door
en draai het vuur uit. Serveer het heet.

NB. Probeer in plaats van de pasta, fregula te
krijgen; een soort Sardijnse couscous. Vraag
erom bij de (Italiaanse) delicatessenwinkel,
en als je daar toch bent, zou je om bij de
soep op te eten wat “Carta di musica” ofwel
Pane Carasau kunnen kopen. Knapperig en
flinterdun Sardijns brood. Een fles Monica di
Sardegna of Mandrolisai en een stuk Peco-
rino Sardo erbij en je “herders”maaltijd is
compleet.

Fave con bietola
Tuinbonen met snijbiet en tomaat 

1 kg. tuinbonen
500 gr. snijbiet (of spinazie) grof 
gesneden
halve dl. olijfolie
1 gehakte ui
400 gr. tomaten (ontdaan van vel en
zaad, uitgelekt), eventueel kun je
gepelde tomaten uit blik gebruiken,
maar giet het vocht goed af en gebruik
alleen het vruchtvlees.

Dop de bonen en kook ze beetgaar in
gezouten water. Giet ze af en laat ze goed
uitlekken. Was de snijbiet of spinazie zorg-
vuldig. Laat het uitlekken. Verhit de olie in
een (hapjes)pan met dikke bodem en fruit de
ui. Als deze wat kleur begint aan te nemen,
doe je de snijbiet erbij: meebakken en roeren
tot het meeste vocht verdampt is. Verdeel
het tomatenvruchtvlees met de handen over
het gerecht en wat zout naar smaak. Roer
een paar keer en laat het verder smoren op
een laag vuur. Voeg na ongeveer 20 minuten
de bonen toe, roer alles goed door. Laat de
smaken even intrekken. Serveer met warm
brood, plakken rauwe ham en met Sardijnse
droge worst.

Carciofi in umido
Stoofschotel van artisjokken 

voorgerecht voor 6 personen.
10 grote artisjokken
citroensap
½ dl olijfolie extra vergine
2 teentjes knoflook, fijn gehakt
2 eetlepels gehakte peterselie
zout en peper uit de molen
water of groentebouillon

Was de artisjokken goed. Maak ze één voor
één klaar voor gebruik; leg een artisjok op de
snijplank en snijd de bovenste helft er met
een scherp mes af. Dit gooi je weg. Verwijder
van de onderste helft de buitenste harde
blaadjes, zodat het malse hart overblijft. Snijd
het in vier partjes en verwijder eventueel het
hooi. Leg tot gebruik in water, waar je wat
citroensap in hebt gedaan om lelijk verkleu-
ren tegen te gaan. Verhit de olie in een grote
braad- of hapjespan en fruit peterselie en
knoflook 1 à 2 minuten. Doe er vervolgens
de artisjokkenpartjes bij en een soeplepel
warm water of bouillon. Voeg zout en peper
naar smaak toe, breng het aan de kook,
draai dan het vuur laag en stoof onder af en
toe roeren de groente gaar. Als het te droog
mocht worden tijdens het stoven nog wat
water of bouillon toevoegen.

NB. Dit gerecht kun je variëren door er 600
gr vastkokende aardappelen (in partjes) aan
toe te voegen. Doe de aardappelen onge-
veer 5 minuten na de artisjokken in de pan.
Voeg zonodig meer vocht toe.
Als de artisjokken goed vers zijn, kun je ook
de steel gebruiken; schil hem wel even en
snijd hem dan in stukjes.

Artisjokken
Het gecultiveerde familielid van de dis-
tel, de artisjok, is een veelzijdige
groente. Ze bevat veel ijzer en is uit-
stekend voor de spijsvertering. Wel
een klus om ze schoon te maken,
maar het resultaat is er dan ook naar!
In het dorp Villasor (30 km van Cag-
liari) is de artisjokkenteelt de hoofd-
bron van inkomsten. In het voorjaar
denderen de tractoren met volgela-
den aanhangers door de smalle straat-
jes van het dorp op weg naar de
“Cooperativa” waar de artisjokken in
kisten worden verpakt en vervolgens
naar de groothandel worden
gebracht, alwaar de prijs wordt
bepaald. Dat gaat niet per kist, maar
per artisjok! Als er genoeg regen valt
(desnoods mag er gesproeid worden),
is er met de artisjokkenteelt een leuke
boterham te verdienen. Van de plant
kan men namelijk meerdere keren
oogsten. Hoewel het dus een lucra-
tieve handel is, moet er ook hard wor-
den gewerkt. Er moet vaak worden
geoogst in het natte seizoen, wat
betekent dat de boer en de dagloners
door de plakkerige grond ploeteren,
de benen gehuld in lieslaarzen of
soms in plastic (met een paar touwtjes
vastgezet), “gewapend” met een
kapmes en een enorme mand op de
rug. Vroeger waren de manden van
gevlochten wilgetenen, tegenwoordig
zijn ze van licht aluminium met een
nylon net. Toch hangt er, als de mand
vol is, een heel gewicht aan de ruggen
van de boeren.

Er zijn vroege en late artisjokken,
zodat men vanaf eind september tot
begin mei kan snijden.

De belangrijkste soorten
zijn:
de Spinoso, een artisjok met flinke ste-
kels die vaak rauw wordt gegeten,
blaadje voor blaadje gedoopt in olijfo-
lie met zout. De Temo, ook een grote
soort die minder “gevaarlijk” is dan de
Spinoso. 
Tot slot is er dan nog de Violetto, klein
zonder stekels met smakelijke blaad-
jes, heel geschikt voor de inmaak.
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Insalata di carciofi
Salade van artisjokken 

10 artisjokken
citroensap
1 eetlepel gehakte peterselie
olijfolie extra vergine
zout
een fijngesneden.klein rood pepertje,
waarvan het zaad en de zaadlijsten ver-
wijderd zijn

Kook de artisjokken in een grote pan met
gezouten water en citroensap. Giet, zodra
de buitenste blaadjes gemakkelijk los te trek-
ken zijn (gewoon proberen af en toe), de
artisjokken af. Laat ze goed uitlekken en
afkoelen. Klop ondertussen een sausje van
olijfolie, wat citroensap, peterselie , zout en
het fijngesneden pepertje. Zodra de artisjok-
ken zijn afgekoeld, trek je zoveel blaadjes
eraf tot je bij het zachte gedeelte komt. Snijd
het in partjes, verwijder eventueel het hooi
en leg de partjes in een ondiepe schaal. Giet
het sausje erover, laat de smaken enige tijd
intrekken en serveer het op kamertempera-
tuur. Samen met wat olijven, droge Sardijnse
worst en brood een lekker antipastogerecht.

Carciofi in tegame
Artisjokken in de braadpan  

6 personen
12 artisjokken
50 gr fijngehakte ui
50 gr broodkruim (van oud brood) of
grof paneermeel
2 teentjes knoflook, fijngehakt
3 eetlepels fijngehakte peterselie
6 ansjovissen, fijngehakt
olijfolie
weinig zout, peper.

Verwijder de buitenste bladeren van de arti-
sjokken en zet de hele artisjokken ongeveer
1 uur in water met zout. Laat ze uitlekken en
open ze als een bloem met je handen. Zet ze
rechtop naast elkaar in een braadpan waarin
ze niet kunnen omvallen. Maak een mengsel
van ui, broodkruim, knoflook, peterselie en
ansjovis en doe het met behulp van een
lepeltje tussen de geopende blaadjes van de
artisjok. Giet er wat olijfolie over. Bestrooi het
met zout en peper. Giet vervolgens zoveel
koud water in de pan, dat de artisjokken half
onder staan. Breng het aan de kook en draai
het vuur daarna laag. Laat ongeveer 1 uur
koken. Haal de artisjokken voorzichtig uit het
water en eet ze op kamertemperatuur.

Agnello con salsa di uova e limone 
Lamvlees in ei-citroensaus

anderhalve kilo lamsvlees in blokjes
3 eieren
1 grote citroen, uitgeperst
1 grote ui, in ringen
1 dl. olijfolie extra vergine
zout 
eventueel water of bouillon

Verhit de olie in een braadpan en bak het
vlees en de ui op matig vuur goudbruin, bes-
trooi het met zout, doe het deksel op de pan
en stoof op een laag vuur. Controleer en roer
af en toe: het vlees mag niet aanbranden
(voeg eventueel een scheutje water of bouil-
lon toe). Stoof het vlees minimaal èèn uur.

Klop ondertussen in een kom de eieren los
met het citroensap. Zodra het vlees goed
gaar is, voeg je de saus van ei en citroensap
toe en roer dit, van het vuur af, krachtig
door. Laat nog 1 à 2 minuten op heel laag
vuur doorwarmen en serveer het vlees heet
met de romige saus.

N.b. Ook kip op deze manier klaargemaakt is
overheerlijk! En een stuk sneller klaar.

Agnello con le patate 
Lamsvlees met aardappelen

1 kg lamsbout
1 dl olijfolie extra vergine
1 ui in dunne ringen gesneden
1 soeplepel gezeefde tomaten
500 gr vastkokende aardappelen
een mespuntje saffraanpoeder
zout
1 soeplepel warm water of bouillon of
witte wijn.

Schil de aardappelen, snijd
ze in partjes en zet ze in
koud water. Ontdoe het
vlees van overtollig vet en
snijd het in blokjes. Verhit
de olie in een braadpan en
bak het vlees aan alle kan-
ten bruin. Haal het uit de
pan en houd het warm.
Fruit de ui een paar minu-
ten in de overgebleven olie,
voeg de gezeefde tomaten
toe, vervolgens het warme
water (bouillon of witte
wijn) en breng alles aan de
kook. Doe vervolgens de
afgegoten aardappelen
erbij en zet het vuur laag.
Na ongeveer 10 minuten
kan het vlees - bestrooid
met saffraanpoeder en zout
- er weer bij. Stoof verder
tot het vlees gaar is en ser-
veer dit gerecht heet.

Mocht het gerecht te droog worden tijdens
het stoven, voeg dan nog wat vocht toe.
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