Koken met lavendel

De ZuidFranse zomer
op je bord
Koken met eetbare bloemen is in. Annette Spaan vraagt
zich af of je lavendel, veel toegepast in cosmetica, ook in
de keuken kunt gebruiken en gaat op onderzoek in de
Provence. De meeste Provençalen blijken koken met
lavendel not done te vinden, maar toch proeft ze er het
ene smakelijke lavendelgerecht na het andere.
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•

“E

ten parfumeer je niet. Je voegt
toch ook geen Chanel N°5 toe? Als
je lavendel gebruikt in een gerecht verpest je het. Dan is het
net alsof je zeep eet. Niemand in deze streek
kookt met lavendel en wij ook niet.” In restaurant
La Table de Panturle praat ik met de Belgische eigenaar Frank over het gebruik van lavendel in de
Franse keuken. Aan zijn heerlijke gerechten zou ik
ook geen lavendel toevoegen. Het restaurant staat
in Banon, een dorp in de Alpes-de-Haute-Provence. De in bloei komende lavendel begint de vallei
rond het dorp paars te kleuren.

Lavendel & lavandin

Openingsspread:
lavendelvelden voor het
dorp Entrevennes.
Rechterpagina, boven:
het terras van
Scaramouche; ijsmaker
Gwendal Auffret. Onder:
links: eigenaresse Carine
van de winkel la rue des
Biscuits, rechts:
lavendelkoekjes uit de
winkel.

Denkend aan de Provence ruiken de meeste mensen de aromatische, limoenachtige geur van de lavendel al en zien beelden voor zich van de paarse
velden. Er zijn vele soorten lavendel, maar in de
Provence spreken ze vooral over de echte lavendel (‘Lavandula angustifolia’), spijklavendel (‘Lavandula latifolia’) en een kruising van deze twee,
‘lavandin’. Lavandin wordt in de Provence het
meest verbouwd en gebruikt voor cosmetica en
etherische oliën. Maar mijn interesse voor lavendel is een culinaire, want in recepten kom ik de
bloem steeds vaker tegen. Mijn dagelijkse kop lavendelthee smaakt goed, maar toch vraag ik me af
of de sterke en aromatische geur en smaak van de

Zijn biologische lavendelijs is populair,
maar vooral bij toeristen. ‘Lavendel in het
eten is moeilijk voor de meeste Provençalen’
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lavendelgerechten niet zal overheersen. Ik ben in
de Provence op zoek naar een antwoord. Al snel
kom ik erachter dat de meeste Provençalen koken
met lavendel een beetje vreemd vinden. Is lavendel in de keuken dan alleen voor experimenterende topchefs?

Crèmekleurig ijs
Vanuit Banon rijd ik naar het dorp Céreste. Daar
ontmoet ik een van de beste ijsmakers van Frankrijk: Gwendal Auffret van Scaramouche. Helaas
ben ik eind juni net te vroeg om zijn biologische
lavendelijs te proeven. “Ik gebruik hiervoor de
verse bloem van de echte lavendel, die laat ik
trekken in melk. Dit kan alleen als de lavendel
bloeit en je weet nooit precies wanneer dit is. Gedroogde lavendel smaakt niet hetzelfde.” Gelukkig
is er wel ijs gemaakt van biologische lavendelhoning en wilde tijm. Als Gwendal mij dit laat proeven, is het alsof ik een hap van de zomer neem:
heerlijk!
Tijdens een succesvolle carrière in digitale cinema
besloot Gwendal met zijn gezin van Parijs naar de
Provence te verhuizen. Zijn vrouw, de Amerikaanse bestsellerauteur Elizabeth Bard, schreef er het
boek ‘Picnic in Provence: A Memoir with Recipes’
over. Gwendal werkte nog een tijd op afstand in
zijn vakgebied, maar wilde iets anders. “Op een
dag werd ik wakker en dacht: er is geen goede ijsmaker in Céreste. Ik had nog nooit ijs gemaakt,
zelfs niet thuis. Ik kocht een aantal boeken, leende
een ijsmachine en ging experimenteren. Ik wilde
ijs maken met pure Provençaalse producten van
het seizoen, zodat mensen de echte smaak van de
natuur proeven.” Rozemarijnijs met olijfolie en
pijnboompitten en Provençaals saffraanijs zijn
slechts een greep uit zijn originele assortiment.
Gwendal vertelt dat zijn biologische lavendelijs
populair is, maar vooral bij toeristen. “Het idee
van lavendel in het eten is nog steeds moeilijk
voor de meeste Provençalen.” De crèmekleurige
tint van het ijs roept nog weleens verbazing op.
“Toeristen denken vaak dat lavendelijs paars is,
maar lavendel kleurt de melk en niet het ijs. Als je
paars lavendelijs ziet, is er kleurstof toegevoegd.”
Gwendal geeft zijn ijs bewust een milde smaak.
“Lavendelbloemen moet je niet langer dan twintig
minuten in de melk laten trekken, anders is de
smaak te sterk.”
In Céreste vind ik in de winkel La rue des Biscuits
ook lavendelkoekjes. Verrast proef ik dat de lavendelsmaak van de ronde ‘sablés’ niet overheerst,
maar alleen een lekker, subtiel vleugje geeft. Eigenaresse Carine maakt de koekjes zelf: “De mees- >
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te Fransen zeggen: je eet geen lavendel. Ik wil
laten zien dat het wél kan. Natuurlijk goed gedoseerd, de lavendelsmaak moet niet overheersen.”
Ze gebruikt alleen de gedroogde bloem van de
echte lavendel, als tien procent van het deeg. Carine zet de eigenschappen van lavendel in voor
haar koekjes van gedroogde abrikoos met lavendelbloemen. “Omdat er in de zachte en subtiele
abrikoos geen zuur zit, zorgt de lavendel dat het
kracht krijgt.”

Eendenborst met lavendelhoning
De volgende dag arriveer ik in het dorp Oraison
op het met cipressen omzoomde landgoed van
L’Oustaou d’Oulivié. Daar ga ik koken met lavendel
in de kookschool van de Nederlandse Joyce Borgmann. Haar landhuis vlakbij lavendelplateau
Valensole ligt in een olijfgaard en heeft een biologische tuin. In 2002 ging ze er wonen met haar
man Erik en hun kinderen, na het runnen van een
kookschool in Nederland. Als ik Joyce ontmoet,
vertelt ze dat groenten en kruiden in de Provençaalse keuken heel belangrijk zijn. Haar specialiteit is dan ook koken met aromatische kruiden uit
de Provence. “Met kruiden haal je het beste uit de
groenten naar voren. Met een kleine toevoeging
smaakt een gerecht al heel anders.”
Joyce ontvangt mij en een groep Aziatische toeristen in haar keuken met AGA fornuis, Provençaalse tegels en uitzicht op haar lavendelveld.
Voordat de kookles begint plukken we lavendel en
laat ze ons raden naar de kruiden van de ‘herbes
de Provence’: tijm, rozemarijn, bonenkruid, laurier, salie en oregano. “Soms zie je ook lavendel in
het kruidenmengsel, maar dat klopt niet.” Joyce
legt ons het verschil uit tussen echte lavendel en
lavandin: echte lavendel is vaak wat korter en
blauwer en heeft één stengel, als een tak nog een
zijspriet heeft is het lavandin. Als je met lavendel
kookt, gebruik dan bij voorkeur echte lavendel.
Lavandin kan wel, maar heeft een sterkere geur
en bevat veel meer kamfer, dat proef je.
Voor de kookles begint, bespreken we de lavendelrecepten: gazpacho met meloen, gekaramelliseerde uien en lavendel, eendenborst met vijgen
en lavendelhoning en aubergine met lavendelbloemen. Daarnaast leren we lavendelsiroop
maken. “Pas de laatste jaren koken ze in de Provence met lavendel, en met name voor toeristen.
De bloem geeft een bijzondere en zware smaak
dus gebruik het spaarzaam en nooit in alle gerechten van een lunch of diner. Je gebruikt de
bloemen vers of gedroogd, maar ook de blaadjes,
die hebben een nog sterkere smaak.” Joyce laat
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ons ruiken aan een flesje etherische lavendelolie.
“Lavendelolie moet je ergens in oplossen, bijvoorbeeld in vet of suiker. Je kunt het niet zo gebruiken.”
Ze smeert de eendenborst in met een mix van lavendelhoning, porto en steranijs, waarmee ze het
vlees gaat karamelliseren. “Dit is mijn favoriete lavendelrecept. Ik vind lavendel het lekkerst in
zoete gerechten, honing en lavendel is een hele
goede combinatie.” We snijden inkepingen in de
aubergine, doen er olijfolie, peper, zout en lavendelbloemen over en doen hem in de oven. Joyce
slaat met een vleeshamer op lavendeltakjes zodat
het aroma vrijkomt en laat ze trekken in de gazpacho. Na het koken genieten Azië en Europa van de
lavendelgerechten aan de lange tafel in de tuin
terwijl cicaden voor achtergrondmuziek zorgen.
De lavendelsmaak overheerst nergens en geeft
voor mij juist een elegant accent aan de gerechten. Een vleugje Franse chic.

Detoxen in de Luberon
Na de heerlijke lunch vertrek ik naar Saint-Saturnin-lès-Apt in de Vaucluse. Op het platteland
net buiten het dorp kom ik aan op mijn bestemming: Domaine Saint-Jacques. Ook hier parfumeert het lavendelveld voor het landhuis aangenaam de lucht. Op het terrein stapt een varken
vrolijk knorrend het landhuis in, nadat hij de kippen bij zijn voederbak naast de voordeur heeft >

Linkerpagina: Joyce van
L‘Oustaou d‘Oulivié in
haar keuken waar ze
(boven) onder meer een
heerlijke eendenborst
met vijgen en
lavendelhoning bereidt.
Hieronder:
lavendelbrood uit de
kookworkshop van
Joyce.

Voordat de kookles begint plukken we de
lavendel en laat ze ons raden naar de
kruiden van de ‘herbes de Provence’
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Rechterpagina: Danielle,
eigenaresse van Domaine
Saint-Jacques, Détox in
Luberon. Hieronder en
rechts: gerechten uit de
workshop van Danielle.
Volgende pagina: varken
Robért.

weggejaagd. “Dit is Robért. Hij is vernoemd naar
Robert Redfort, want daar lijkt hij nogal op.” Voor
mij staat Danielle Jouval, de eigenaresse van de
gîte en tevens de kok.
Danielle runt de gîte met haar man Julien. Samen
met diëtiste Thérésa Mazzolini richtten ze er ook
Détox in Luberon op. Zo organiseren ze kookworkshops gericht op ontgiften, wilde planten en
bloemen, veganistische gerechten en eten zonder
gluten. Ze maken wandelingen met gasten, bijvoorbeeld om wilde planten en bloemen te zoeken. Terwijl we langs de groenten- en kruidentuin
lopen, vertelt Danielle hoe het allemaal begon.
“Twaalf jaar lang hadden Julien en ik een table
d’hôtes. We kookten traditioneel, met veel vet en
boter, maar het eten lag ons te zwaar op de maag.
Op deze nieuwe plek wilden we daarom gezonder
gaan koken met weinig vetten en suiker en met
planten die deze smaken vervangen. Lekkere gerechten die het lichaam in harmonie brengen en
energie geven.”
Danielle kookt met de producten die het seizoen
biedt, dus ze gebruikt lavendel alleen als ze deze
vers kan plukken. De echte lavendel, geen lavandin. “De echte lavendel is fijner dan lavandin, de
geur delicater en de smaak meer verfijnd. Maar
aangezien het pas op achthonderd meter hoogte
groeit, gebruiken mensen toch vaak lavandin.” Ze
schenkt een glas lavendelwater voor mij in. “Dit

‘Je maakt een gerecht absoluut niet kapot
met lavendel, je moet het gewoon heel
subtiel gebruiken’

lavendelrecept is het meest pure en mijn favoriet.
Je stopt vier takjes lavendel in anderhalve liter
water en zet het vier uur in de zon. Dan doet de
natuur zijn werk.” Het water heeft een verrassend
verfrissende smaak. Ook over lavendelthee is Danielle enthousiast: “Het heeft een rustgevende
werking.”
De volgende ochtend ga ik opnieuw op kookles.
Danielle zet de ingrediënten klaar en vergelijkt lavendel met truffel. “Als je ze verkeerd gebruikt,
geven ze een agressieve smaak. Je moet zorgen
dat de smaak er wel is, maar op de achtergrond.
De zoute gerechten zijn het moeilijkst te combineren met lavendel, niet de zoete recepten zoals
desserts.” Ook Danielle laat lavendelbloemen trekken om een vleugje smaak te geven, zoals in zout,
suiker en olijfolie. “Zout houdt de lavendelsmaak
goed vast. Gebruik maar een beetje, want de
smaak is sterk.” In het flesje olijfolie dat in de keuken staat heeft ze twee weken een kleine hoeveelheid lavendelbloemen laten trekken. Het zout
stond een paar dagen, de lavendelsuiker twee
weken.

Brood met lavendelbloemen
We bakken lam met lavendelhoning in de oven.
Aardappels stomen we in lavendelwater en pureren we met lavendelzout en lavendelolie. “Naast
water en zout komt lavendel ook heel goed naar
voren in aardappels.” Danielle dipt courgettebloemen in een beslag met lavendelbloemen en frituurt ze. De rucolasalade krijgt een dressing van
lavendelolie, lavendelzout en peper. Tot mijn verrassing maken we zelfs brood met lavendelbloemen.
Aan de tafel in de tuin met uitzicht op het lavendelveld genieten we uren later van de lavendelgerechten. Ik ben overdonderd door de unieke
smaak die het plantje heeft toegevoegd. De perfecte dosering geeft een magische touch. Als laatste eten we het toetje: een kruimeltaartje (‘croustade’) met kersen waarin lavendelsuiker is
verwerkt. We praten over de Fransen die tegen lavendel in de keuken zijn. Danielle: “Ik snap daar
niets van. Het is een natuurlijk product, onbespoten en heeft zoveel functionele elementen. Het
helpt zelfs bij de vertering. Je maakt een gerecht
absoluut niet kapot met lavendel, je moet het gewoon heel subtiel gebruiken. Als dat goed lukt,
vind ik juist dat subtiele vleugje lavendelsmaak
heel bijzonder.”
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Tekst & foto’s Annette Spaan
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Tips & adressen
Logeren

☛ La Parenthèse
Vijf chambres d’hôtes met tuin in het oerProvençaalse dorp Banon.
Vanaf C 66 voor twee personen per nacht
inclusief ontbijt. Route de Forcalquier,
+33 (0)9 5079457.
www.laparenthese-banon.com

☛ La Campagne de Pêtre
Vijf chambres d’hôtes in een oude hoeve met
zwembad en restaurant.
Tussen C 70 en C 80 voor twee personen
inclusief ontbijt.
Chemin Des Plaines Madame,

Entrevennes,+33 (0)4 92822241.
www.lacampagnedepetre.com

Eten

☛ La Pastorale
Crème brûlée met lavendel.
Cours Aristide Briand, Céreste,
+33 (0)4 92790800. www.lapastorale.eu

☛ La Campagne de Pêtre

☛ Scaramouche

Lam met honing-lavendelsaus.
Chemin Des Plaines Madame,
Entrevennes,+33 (0)4 9282224.
www.lacampagnedepetre.com

Lavendelijs en andere bijzondere smaken,
een van de beste ijsmakers van Frankrijk.
Cours Aristide Briand,Céreste,
+33 (0)4 92794882.
www.glaces-scaramouche.com

☛ Le Phébus - Restaurant La Table
De Xavier Mathieu
Gnocchi op smaak gemaakt met lavendel,
varkensborst gerookt in lavendelolie verzacht
met lavendelhoning.
Route de Murs, Joucas,
+33(0)4 90057883. www.lephebus.com

Lavendelkookles

☛ L’Oustaou d’Oulivié
Domaine de la Sarette, Route de Valensole,
Oraison,+ 33 (0)6 73326429.www.oulivie.fr

☛ Domaine Saint-Jacques
☛ Restaurant Prévôt
Lavendelijs met wilde munt, lavendelbiscuit
op gesuikerde meloen (‘Sourire de
Cavaillon’), geroosterd kalfsvlees in
lavendelkorst.
Avenue de Verdun 353, Cavaillon,
+33 (0)4 90713243.
www.restaurant-prevot.com

& Spa - Détox in Luberon
De kooklessen en wandelingen (alleen voor
groepen) zijn te boeken van april tot en met
september.
Quartier Saint Jacques,
Saint-Saturnin-lès-Apt,
+33 (0)6 75346289.
www.domainesaintjacques.com
Facebook: DéTox in Luberon

☛ La Table de Panturle
Rue Pasteur, Banon, +33 (0)4 9274059.
www.latabledepanturle.eu

Winkelen

☛ La rue des BISCUITS
Voor je portie lavendelkoekjes.
Zone d’activité, Lieu Dit la gare, Céreste,
+33 (0)4 92710056. www.laruedesbiscuits.fr

☛ A L’ OLIVIER
Olijfolie met lavendel.
Winkels in Parijs, Nice, Lyon en Cannes.
www.alolivier.com

☛ L’ Occitane,
Vind je favoriete verzorgingsproducten van
het merk L’Occitane in Manosque. En bezoek
ook de fabriek, het museum en de tuinen.
Open 7 dagen per week van juni tot
september. De rest van het jaar zondags
gesloten. Reserveren verplicht.
Fabriek en tuinen van L’Occitane,
ZI Saint Maurice, Manosque.
+33 (0)4 92703208. nl.loccitane.com.
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