
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

l bij het allereerste bezoek 

aan Sardinië geeft het 

eiland je een gevoel van 

bevrijding van ons jachtige 

dagelijkse leven. De 

suggestieve, overweldigende natuur 

scherpt onmiddellijk al je zintuigen en 

mystieke oude krachten zijn bijna 

voelbaar. De Sardijnen lijken bij de 

eerste kennismaking misschien 

gesloten, maar eenmaal kennis 

gemaakt zijn ze gastvrij en hartelijk. De 

keuken is aards, van een eenvoud die 

je af en toe verrast en die soms van 

een creativiteit is die je waarschijnlijk 

niet zou verwachten van een agro-

pastorale keuken. De vijf jaar dat ik 

met man en kinderen op het eiland 

heb gewoond hebben mijn manier 

van inkopen en koken enorm 

beïnvloed. Er wordt over het 

algemeen met seizoensgebonden 

producten gekookt. “Wild food” in de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vorm van wilde groenten, kruiden, 

vruchten van de vijgcactus, de 

corbezzolo(arbutus unedo) en de 

mirtebessen worden zeer 

gewaardeerd en zijn ook volop te 

vinden. Schapen, geiten, koeien en 

paarden worden veelal gehouden 

“allo stato brado”. Ze scharrelen zelf 

hun kostje bij elkaar in de uitgestrekte 

natuur om s’avonds weer terug te 

gaan naar de stal of een omheind 

stukje grond bij de boerderij van de 

eigenaar. Een ontmoeting met een 

zeug met biggetjes of een lome koe is 

geen uitzondering op de wegen in het 

binnenland. De herfst is een tijd van 

nog na smeulende lappen grond door 

de branden die iedere zomer weer 

grote stukken macchia mediterranea 

verwoesten. Maar ook een tijd van 

overvloed... dat de Sardijnse herfst is 

begonnen zie je aan het af en 
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aanrijden in de dorpen van tractoren 

met aanhangers vol pas geoogste 

witte en blauwe druiven. De 

“vendemmia”; de wijnoogst, is 

begonnen! Rijen druivenstokken met 

prachtig verkleurd blad sieren het 

landschap. In de dorpen hangt de 

geur van gistend druivensap, want 

veel mensen maken nog hun eigen 

wijn en overal bij de huizen liggen 

schilletjes en takjes van druiven op een 

bruinrode hoop. 

Het is de tijd van paddenstoelen, van 

slakken en wild, van pittige pecorino 

kazen waar stevige Sardijnse wijn bij 

past. Van versgebakken brood met 

nieuwe olijfolie. In de zuidelijke 

Campidano streek wordt het feest van 

Santa Greca gevierd en dat van Santa 

Vitalia…. voor het kerkje ligt het 

feestterrein waar kermis wordt 

gehouden en waar je geroosterde 

paling en speenvarken kunt eten. 

Bossen lange pittige radijzen en 

sappige selderij worden te koop 

aangeboden bij kraampjes versierd 

met lauriertakken. Men snoept van 

gepofte kastanjes en noga (torrone) 

met amandelen en honing. 

De avondlucht kleurt van paarsrood 

naar donkerblauw, miljoenen sterren 

verschijnen, men verzamelt zich bij de 

kerk; het vuurwerk ter ere van de 

heilige begint!! 

 

De met een Nobelprijs voor de 

literatuur (in1926) gelauwerde Sardijnse 

autodidacte Grazia Deledda schrijft in 

een van haar legenden ook over een 

oud historisch kerkje; de San Pietro di 

Sorres in de buurt van het plaatsje 

Torralba. In deze mysterieuze legende 

verteld ze over een jonge dichter en 

artiest die, na gestudeerd te hebben 

op het vasteland, bij terugkeer in zijn 

dorpje, een verlaten huisje ontdekt 

waar bij een raam prachtige rozen 

bloeien en waar hij op een avond, 

nieuwsgierig en romantisch als hij is, 

een vrouwenstem zacht hoort zingen. 

Omdat het sneeuwt, klopt hij aan om 

binnengelaten te worden, maar de 

stem antwoordt dat het gevaarlijk is en 

dat hij alleen binnen mag komen als hij 

op haar aanwijzingen een tekening 

maakt van het bijna tot ruïne vervallen 

kerkje van Sorres. Enige tijd later hangt 

uit het door rozen omlijste raam een 

schitterend wandkleed met daarop 

het kerkje tot in de kleinste details. De 

inmiddels verliefde jongeman begrijpt 

hoe de kerk herbouwd moet worden. 

Natuurlijk heeft de hij geen geld en 

kost het grote moeite om aan de hand 

van zijn tekening, geïnspireerd op het 

wandkleed, de kerk te laten bouwen 

maar uiteindelijk lukt dat. Op de nacht 

voor de inauguratie van het kerkje 

gaat de hij weer naar het oude huisje 

en vraagt of ze hem een roos wil 

geven om die op te dragen aan de 

Madonna. En ditmaal kan hij naar 

binnen. Een etherische blonde 

schoonheid staat in het kamertje en 

lijkt wel deel uit te maken van het 

magnifieke wandkleed dat zij heeft 

geweven. Aan haar voeten liggen 

olijventakjes en in haar delicate 

handen houdt ze takjes laurier 

waarvan de bessen van goud zijn. Ze 

laat een laurierblad vallen en hij knielt 

om het op te rapen... nu hij zo dicht bij 

haar is moet hij haar wel op de lippen 

kussen. Dan voelt hij een ijzige kou 

door zijn ledematen gaan en valt hij 

stervend neer aan haar voeten. 

 

Legendarische laurier 
  

Hoewel de laurier (laurus nobilis) 

waarschijnlijk oorspronkelijk 

uit Klein Azië komt is hij sinds 

onheugelijke tijden ingeburgerd 

in het mediterrane gebied. 

In Sardinië werd en wordt de plant 

gebruikt als windkering bij 

groentetuinen en veel mensen 

hebben een plant in de tuin, “per 

bellezza” (voor de sier) maar vooral 



voor het gebruik in de keuken; in 

sauzen, stoofpotten, bij vis, geroosterd 

vlees en bij de inmaak. Want de verse 

blaadjes zijn onovertroffen en het is 

dan ook geen overbodige luxe om zelf 

een laurierplant in de vensterbank of 

tuin te hebben. 

 

De mirte(myrtus communis) – niet te 

verwarren met mirre! (gomhars)- struik 

wordt eveneens bij de bereiding van 

traditionele gerechten gebruikt. 

Zowel de takjes met hun aromatische 

blaadjes als de bessen worden 

gebruikt. Van de bessen wordt 

overigens de heerlijke Sardijnse likeur 

“Mirto” gemaakt. Bijna ieder gezin 

heeft zo zijn eigen recept van deze 

sterke likeur; de bessen groeien bij 

wijze van spreken “om de hoek”!  De 

sterke likeur wordt in het vriesvak van 

de koelkast bewaard om na het eten 

als ijskoud digestief te worden 

geserveerd.  

Bij de Sardijnse slager staat vaak een 

vaas of emmer met mirte- 

takken als extra service aan de klant; 

voor bij de kwartels of het 

lamsvlees . In het nu volgende recept 

komen laurier en mirte beiden op heel 

subtiele wijze aan bod. Een bewerking 

van een archaïs recept. 

 
 
 
 

Gegrilde kwartels 
(Quaglie allo spiedo) 
 
4 schoongemaakte kwartels 

4 plakjes pancetta (of ontbijtspek) 

3 à 4 laurierblaadjes 

zout en peper 

20 gr semola (een soort zeer fijne 

griesmeel) of vers fijn  

wittebroodkruim. 

2 à 3 mirte takjes, indien onmogelijk 

een tiental gekneusde 

jeneverbessen nemen. 

Verhit de (oven) grill. 

Bestrooi de kwartels met peper en 

zout, ook de binnenkant. 

Omwikkel ze met de pancetta en rol 

ze lichtjes door de semola. 

Rijg ze, afgewisseld met een blaadje 

laurier, aan het spit van de 

grill op zodanige wijze dat het spek op 

zijn plaats blijft. 

Grill ze aan alle kanten bruin en 

krokant, niet te lang, ze mogen 

van binnen nog een tikje roze zijn. 

Eenmaal gaar kun je ze warm eten, 

maar veel mensen eten ze op 

de traditionele manier; afgekoeld 

nadat ze geruime tijd samen  

met wat takjes mirte in een door een 

schone doek afgedekte schaal 

hebben gelegen. Op die manier 

krijgen ze een bijzonder aroma. 

 

Hoewel jeneverbessen een toch wat 

sterkere smaak hebben vormen ze bij 

gebrek aan mirtetakjes een redelijk 

alternatief. 

 

 

 

 

 

 

 



Een van de fundamenten van de 

Sardijnse keuken is het brood; bijna 

‘heilig’ op de Sardijnse dis. In 

tegenstelling tot wat veel mensen 

denken, heeft Sardinië naast het 

alomtegenwoordige “Carta di 

musica” een enorme variëteit aan 

broodsoorten die allemaal, vooral 

het verleden maar ook nu worden 

gebakken ter ere van belangrijke 

gebeurtenissen in het leven; 

geboorte, doop, huwelijk, feesten, 

herdenkingen en begrafenissen. 

Ieder dorp, iedere familie had zo zijn 

eigen manier van het brood vormen 

en bakken. Sommige broden waren 

zo prachtig dat men haast om 

vergeving vroeg om het te mogen 

eten.  

 

Maar ook van het brood van iedere 

dag werd en wordt liever niets 

weggegooid; het harde brood 

wordt gebruikt voor tal 

van schotels zoals “Mazza Murru”; 

een simpel voorbeeld van 

restverwerking. Oud brood wordt 

besprenkeld met kokend 

water(soms met melk) en overgoten 

met tomatensaus. Vervolgens een 

strooisel van vers geraspte pecorino 

Sardo. Dan de oven in totdat de kaas 

is gesmolten.  

 

Brood is zo verweven met het dagelijks 

leven dat er zelfs gezegden over 

bestaan. Van iemand die lief en  

meegaand is wordt gezegd; “e un 

pezzo di pane”(hij is een stukje brood..) 

en een werkelijk goed iemand is 

“buono come il pane”. En wat is 

goede  wijn, wat zijn olijven, wat is een 

stuk lekkere kaas waard als er geen 

brood is. Zonder brood is een maaltijd 

geen maaltijd! 

 

 

 

 

 

 

 

In het “museum van het leven en de 

volkstradities”( “Museo della vita e 

delle tradizioni Popolari Sardi”) in 

Nuoro en in het gemeente museum 

(Museo Civico “Palazzo Atzori” zijn  

 

juweeltjes van brood te bewonderen. 

Van simpele vormen tot kunstwerkjes 

van kneed en knipkunst die werkelijk 

uniek is. Met vaardige vingers en 

piepkleine schaartjes worden in veel 

dorpen met Pasen deze broodjes vol 

symboliek nog wel bij de bakker te 

koop aangeboden. Ze worden 

vanzelfsprekend niet gegeten, maar 

men geeft ze kadoo. Zeker de moeite 

waard om in die periode er naar op 

zoek te gaan en als bijzondere 

herinnering aan het eiland te 

bewaren! 



Saffraan van Sardinië 
 

De “roots” van de Sardijnse krokusteelt 

stammen nog uit de tijd van de 

Phoeniciers die de plant waarschijnlijk 

op het eiland hebben geïntroduceerd. 

Onder de Punische overheersing en in 

de Romeinse en Byzantijnse periode, 

kweekte men het al op grotere schaal, 

voornamelijk voor de kleurstof en als 

medicijn. De eerste echte getuigenis 

van de handel in saffraan stamt uit de 

XIV eeuw. In een reglement voor de 

haven van Cagliari uit 1317(Breve 

Portus)  werden regels gegeven voor 

het uitvoeren van saffraan.  

 

 

Rond 1800 breidt de kweek en het 

gebruik van saffraan zich nog meer uit 

om te voldoen aan de vraag. Saffraan 

is in! De adel, de kerk en de gegoede 

burgerij gebruiken het, laten hun zijde 

en katoenen stoffen er mee verven, 

laten brood en gebak er mee kruiden 

en kleuren. Saffraan wordt een 

statussymbool “no saffron no standing” 

Tegenwoordig vind je zakjes saffraan 

op iedere toonbank van de 

dorpswinkeltjes en wordt het door de 

sardijnse huisvrouw met regelmaat 

gebruikt in de keuken. De prijs is niet 

laag, maar wel betaalbaar.  

  

 

Van de saffraankrokus wordt op 

Sardinië gezegd; ”timit su frius e cikat 

su kallenti” oftewel de plant “vreest de 

koude en zoekt  de warmte”. In de 

vruchtbare grond en het ideale 

klimaat in het gebied van de 

gemeenten San Gavino Monreale, 

Turri en Villanovafranca in de provincie 

Medio Campidano gedijt de krokus 

optimaal. Dit is de plaats waar 

“Zafferano di Sardegna” D.O.P. wordt 

gekweekt en verwerkt. Dit is een 

beschermde naam, voorbehouden 

aan de meeldraden en stempels van 

de in de bovengenoemde streek 

gekweekte Crocus Sativus L. 

 

De kweek van deze saffraankrokus 

duurt 4 jaar en er mogen na deze 

periode, eveneens 4 jaar, geen 

krokussen worden gekweekt op het 

eerder gebruikte stuk grond. Een 

hectare grond levert ongeveer 75 kg 

verse saffraan op waarvan 15 kg aan 

droog product overblijft.  

 

De dag waarop wordt geoogst is 

eveneens de dag dat het 

bewerkingsproces van de plant 

plaatsvindt; de bloemen worden 

geplukt, de meeldraden en stempels 

met de hand van de bloemen 

gescheiden en voordat het 

droogproces begint worden de 

draden, eveneens met de hand, 

voorzichtig met extra vergine olijfolie 

enigszins bevochtigd. Het drogen 

gebeurt ofwel in de zon of 

mechanisch, maar altijd bij een 

temperatuur tussen de 20 en 45 

graden C. 

Saffraan van goede kwaliteit aan het 

eten toevoegen is heilzaam voor de 

gezondheid. Het is een prima 

antioxidant; stress, vervuilde lucht en 

bepaalde voedingsmiddelen zorgen 

er voor dat er constant gifstoffen(vrije 

radicalen) in ons organisme komen.  

Antioxidanten zijn in staat om deze 

vrije radicalen te neutraliseren. Een 

zakje saffraan bevat 1000 keer meer 

caroteen dan bijv. een flinke portie 

wortelen.  Een gouden antioxidant 

dus, die ook nog eens stimulerend 

werkt en een natuurlijk 

antidepressivum heet te zijn. Wel op de 

dosering letten; voor drie tot vier 

personen is een zakje van 0,15 gram 

voldoende. Los de saffraan voor 

gebruik op in een bodempje lauw 

water en voeg ze even voor het einde 

van de bereidingstijd van het gerecht 

pas toe. Saffraan is ook nog eens een 

prima digestief! 



Super slowfood 
 
In de grotten en in de Neolithische 

nederzettingen(3000-6000 v C) heeft 

men enorme hoeveelheden 

slakkenhuisjes gevonden, de 

toenmalige bewoners waren duidelijk 

dol op slakken. De Sardijnen hebben 

een ware passie voor de slak. Er is een 

“Sagra della  lumaca”(volksfeest om 

een bepaald product uit de streek te 

promoten) in Gesico, een dorp dat 

circa 50 kilometer van Cagliari ligt, 

waar men slakken kweekt omdat er 

een enorme vraag naar is. “Giogga, , 

coccoiddus, sizzigorrus, monzitas, 

tappadas en boveris”;  vaak wordt 

dezelfde soort slak bedoeld, maar de 

namen verschillen per provincie. De 

Helix Aspersa en de Eobania 

Vermiculata zijn twee soorten die het 

meest geapprecieerd worden en 

waar tal van traditionele recepten 

voor zijn. Zo worden de tappadas in de 

zomerperiode opgegraven, als ze hun 

huisjes hebben afgesloten met een 

stevig wit vlies tegen de hitte en ze zich 

hebben verscholen in de grond.  

 

Daarna worden ze in een gietijzeren 

pan geroosterd. Om ze te eten, wordt 

het witte vlies verwijderd en haalt men 

de slak uit zijn huisje met een 

cocktailprikker of met een speciaal 

vorkje. Vervolgens wordt hij in fijn 

zeezout gedipt alvorens hem op te 

peuzelen. Maar ook in een kruidige 

tomatensaus zijn ze niet te versmaden!  

 

In juni worden de “lumache di San 

Giovanni”(de SintJans slakken) 

gezocht. Zij worden gekookt in licht 

gezouten water met een 

knoflookteentje en men peutert ze uit 

hun kleine huisjes met een kromme 

speld. Ieder een handjevol als 

voorgerecht... 

In de late zomer en herfst wordt na 

een flinke regenbui overal, door jong 

en oud, gezocht naar slakken. Die 

worden in netjes op een koele plek 

gehangen zodat ze “verplicht” 

worden om te vasten..dat is beter voor 

onze darmen! Met een scherp mesje 

wordt de bovenkant van het huisje 

eraf gesneden. Als ze in de saus gaar 

zijn gekookt, kunnen ze makkelijk uit 

het huisje worden gehaald. 
 

 



Verscholen in de 
“macchia mediterrania ...” 
 
De Sardijnse keuken heeft in het 

verleden nooit veel gebruik gemaakt 

van het gevarieerde 

paddenstoelenaanbod dat, mits het 

voldoende heeft geregend, op het 

eiland is te vinden.  

De mensen beperkten zich tot het 

verzamelen en bereiden van de meest 

bekende soorten en in de 

bereidingswijze maakte men 

overwegend gebruik van 

peterselie, knoflook en olie als 

smaakmakers. 

Hoewel restauranthouders zich 

vandaag de dag door de 

paddenstoel laten inspireren tot het 

maken van fantasierijke gerechten, 

laten de traditionele recepten door 

hun eenvoud de bijzondere smaak 

van de paddenstoel beter 

uitkomen.  

 

 

Zijn de weersomstandigheden 

goed geweest, dan zijn er o.a. 

wilde champignons te vinden, 

boleten, oesterzwammen en zelfs 

een truffelsoort. 

In de Sardijnse taal – overigens net 

als bij onze Friezen een echte taal 

en geen dialect! – geven de 

namen van de paddenstoelen 

vaak ook meteen de vindplaats 

van de paddenstoel aan;  

“cardolinu ‘e murdegu” de boleet 

die onder de cistus struiken groeit 

en ook de antunna of tunniu ‘e 

ferula (pleutotis eryngii var. ferula) 

groeit onder de Ferula communis, 

een aan de venkelfamilie verwante 

plant.  Deze plant met zijn lange,    

      oersterke en dikke stengel werd  

     door herders en arme boeren  

      vroeger gebruikt om stoeltjes en  

      bankjes van te maken.  

 

 

In de bossen van de Barbagia en de 

Gallura zijn keizeramenieten (amanita 

caesarea) te vinden; deze 

paddenstoel wordt hier 

“ovolo”(uovo=ei) genoemd. De jonge 

paddenstoel lijkt daar ook wel wat op, 

omdat hij uit een wit omhulsel groeit 

waaruit een eivormige geel-oranje 

hoed komt. Tijdens de banketten in het 

Romeinse keizerrijk, was de 

paddenstoel al een favoriet en heeft 

hij daar zijn naam misschien wel aan te 

danken. 



Oogstmaaltijd 
 
Mijn schoonmoeder vertelde mij op 

een hete dag in de zomer dat ze zin 

had om linzensoep te maken! 

Ik was enigszins verbaasd omdat zo’n 

stevige soep volgens mij toch beter in 

de herfst paste. “Linzen smaken altijd”, 

zei Assunta en toen kwam het verhaal 

van “Sa zuppa stua” (stua komt van het 

woord stuau wat zoveel betekent als 

het stoppelveld). 

 

Sa zuppa stua 
 

1 liter dikke linzensoep (zie 

onderstaand recept) 

oud brood (bv. ciabatta ) 

veel vers geraspte pecorino Sardo  

 

In een grote ondiepe schaal een laag 

oud brood leggen en daarop de soep 

scheppen, bestrooien met kaas, 

vervolgens brood, soep en eindigen 

met de kaas. De soep niet verwarmen 

maar op kamertemperatuur over het 

brood scheppen. 

 

250 gr kleine bruine linzen 

bosje (platte) peterselie 

½  ui fijngesneden 

3 eetlepels olijfolie extra vergine 

3 eetlepels gezeefde tomaten of 

1 eetlepel tomatenpuree 

 1 ½ liter bouillon of 3 bouillonblokjes 

naar smaak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vroegere tijden, toen de boeren 

elkaar hielpen met het oogsten 

van het graan, werd dit gerecht 

uitgedeeld aan een ieder die zijn  

steentje had bijgedragen. Zittend 

tussen de graanschoven werd het 

gegeten met dikke plakken civraxiu, 

een heerlijk rond brood met een 

knapperige korst en men dronk er een 

glas rode wijn bij. Die dag proefde ik 

deze linzenschotel die werkelijk heel 

lekker smaakte, zelfs in de zomer! 

 

 

 

 

Linzen opzetten met anderhalve liter 

water, ui, gehakte peterselie en de 

olijfolie. 

Aan de kook brengen en een minuut of 

vijf flink laten doorkoken. Vuur lager 

draaien en halverwege de kooktijd, 

ongeveer 20 minuten, de 

bouillonblokjes en de gezeefde 

tomaten of de tomatenpuree 

toevoegen. 

Veel mensen voegen 10 minuten voor 

het einde van de kooktijd een handvol 

fregula (met de hand gedraaide 

balletjes van semola, water en zout) of 

kleine pastavormpjes voor in de soep 

toe. 

 

Eigenlijk kunnen alle peulvruchten op 

deze manier worden klaargemaakt. 

Witte bonen, kikkererwten e.d. moeten 

dan wel eerst een nacht worden 

geweekt, en ook de kooktijd zal 

variëren.  

 


