Koken met
de zon
Culinaire reis door
de Provence
Annette Spaan ging in de Provence
op zoek naar culinaire tradities.
Ze kreeg les van topchefs en at in een
truffelrestaurant. En ontdekte zo óók de
creatieve nieuwe cuisine van het zuiden.
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C
“De Provençaalse keuken is simpel
omdat we geweldige ingrediënten
hebben waar je niets aan toe hoeft toe
te voegen om smaak te creëren”

hef Jean-Jacques Prévôt doopt
een kwast in zijn meloenpittensiroop uit 1999 en schildert
verder aan zijn Provençaalse
landschap. Meloensap als verf,
dat heb ik nog nooit gezien. We staan in zijn met
een Michelinster bekroonde restaurant La Maison
Prévôt in Cavaillon, bekend om zijn meloenen. Ik
ben in Zuid-Frankrijk om de Provençaalse keuken
te leren kennen. Jean-Jacques: “Toen ik voor het
eerst in Cavaillon kwam, serveerden ze tot mijn
verbazing meloen alleen met ham, of bij dranken
als port en muscat. Ik besloot ‘de kok van de
meloen’ te worden.” Jean-Jacques bedacht honderd
meloenrecepten en serveert al 39 jaar een menu
helemaal gebaseerd op meloen. Dankzij het fruit
vond hij zelfs de liefde: “Op een dag ging mijn auto
kapot in Cavaillon. Terwijl hij gerepareerd werd,
ging ik naar de markt, en daar zag ik een mooie
vrouw die meloenen verkocht. We werden verliefd
en we trouwden.” Zijn meest bijzondere meloenrecept vindt de 66-jarige chef melon cocotte au
homard, meloen met kreeftbouillabaisse.

Keuken van fruit en groenten
Jean-Jacques laat me proeven van de meloenpittensiroop, waarmee hij overigens niet kookt.
Ik snap er niets van dat het 21 jaar oude sap nog
steeds goed smaakt. “Het is prima geconserveerd
dankzij de kwaliteit van de meloen en de suiker.”
In de keuken van het restaurant geeft Jean-Jacques
kookles. Hij laat me zien hoe hij zijn vinaigrette
van meloenpittensap maakt: een mix van meloenpitten, olijfolie, limoenschil- en sap, zout uit de
Camargue en peper. Daarna creëert hij een
prachtige ‘roos’ van plakjes meloen en gerookte
schelvis, overgoten met de vinaigrette. Het bord
decoreert hij naast de vinaigrette met pijnboompitten en bloemen. “De meloen moet van extreem
goede kwaliteit zijn om ermee te koken. Hij moet
stevig, sappig en knapperig zijn. Je moet er een
uitzoeken die zwaar is, te licht is niet goed.”
Fruit is belangrijk in de keuken van de Provence,
zo worden ook aardbeien, kersen en vijgen veel
gebruikt. Jean-Jacques: “De Provence heeft een
keuken van fruit en groenten, het is de keuken van
de zon. Het is simpel maar genereus, en smaakvol.
Op de Provençaalse markten vind je zo veel verse
ingrediënten, kruiden en aroma’s.” Naast het
seizoensgebonden meloenmenu serveert hij ook
andere gerechten: “Ik speel met wat de seizoenen
mij geven, zoals asperges in het voorjaar, tomaten
in juli en augustus, champignons in de herfst en
truffels in januari en februari.”
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De zwarte truffel, de Tuber Melanosporum (ook
wel Périgord-truffel genoemd) waarmee JeanJacques in de winter kookt, is een van de belangrijkste producten van het departement Vaucluse.
Truffels zijn zwammen die onder de grond groeien,
naast wortels van bepaalde bomen. Zeventig
procent van de verkoop van deze zwarte truffel in
Frankrijk vindt plaats op de markten in de Vaucluse.
In het dorp Ménerbes lunch ik bij Maison de la
Truffe et du Vin du Luberon, een kenniscentrum
over truffels en wijnen van de Luberon. Vanaf
het terras kijk ik uit over de bergen en landbouwvelden, terwijl ik een salade met aspergecrème
en zomertruffel krijg geserveerd. Het volledige
menu van chef Pierre Martres staat in het teken
van de truffel.
De moderne truffelcultuur begon in het dorp
Saint-Saturnin-lès-Apt in de 19de eeuw, toen boer
Joseph Talon ontdekte dat truffels vaak onder
eikenbomen groeiden. Hij plantte eiken op zijn
land en werd tien jaar later rijk door de truffeloogst. Toen zijn geheim uitkwam, groeide het
aantal ‘truffelkwekerijen’ snel, in de Vaucluse en
heel Zuid-Frankrijk. Naast de Tuber Melanosporum
– met de bijnaam ‘zwarte diamant’ – oogsten ze in
de Luberon de Tuber Brumale en de zomertruffel
Tuber Aestivum. Het gerecht dat volgt is pasta
tagliatelle met Tuber Melanosporum en foie gras.
Ook het toetje gemaakt met dezelfde truffel is een
smaaksensatie: gekookte appel in karamel en
truffelsaus met hazelnoot. In het restaurant
vertellen ze mij het geheim van koken met deze
uitzonderlijke zwam: de truffelsmaak moet niet
overheersen, het gaat erom dat je het gerecht
proeft. Als je truffel combineert met boter proef >

•

Openingspagina’s: lekkers
bij patisserie Jouvaud.
Links, met de klok mee:
chef Pierre Martres;
meloenrecept van chef
Jean-Jacques Prévôt;
Auberge La Fenière;
ingrediënten voor de
kookles van Maison de la
Tour. Hiernaast: JeanJacques Prévôt met een
meloencreatie.
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je de smaak het beste. De zomertruffel kun je beter
niet koken, en de zwarte truffel verliest zijn smaak
als je hem kookt boven de tachtig graden.

Bouillon de Vie
In Cadenet bezoek ik restaurant, hotel en kookschool Auberge La Fenière. In 1995 ontving het
restaurant onder leiding van chef Reine Sammut
een Michelinster die het heeft weten te behouden.
Inmiddels is haar dochter Nadia Sammut de chef.
Door de gluten- en lactose-intolerantie van de
39-jarige Nadia was eten voor haar vroeger geen
bron van vreugde, maar maakte het haar juist ziek.
Het werd haar missie om zonder gluten en lactose
te koken en iedereen met voedselallergieën en
intoleranties te laten genieten van lekker eten.
Auberge La Fenière heeft nu een volledig glutenvrij
menu en iedereen met ‘voedselproblemen’ kan er
aanschuiven. Tijdens haar kookles vertelt Nadia
over haar instituut Cuisine Libre: “Het staat voor
vrijheid en ruimdenkendheid in de keuken, want de
manier waarop ik in de keuken werk is nogal
ongebruikelijk.” Ze laat me een aantal van de
meelsoorten proeven die ze gebruikt, omdat ze het
belangrijk vindt dat we weten wat hun rauwe
smaak is en om beter te begrijpen wat we straks
eten. Zo proeven we rijst-, boekweit-, kastanje- en
kikkererwtenmeel. Nadia, van oorsprong chemicus,
weet zó goed gluten te omzeilen dat ze zelfs
couscous maakt van Marokkaans cactusmeel.
Cuisine Libre staat ook voor Slow Cooking en puur:
“Het contact met de natuur en het terroir is voor
mij heel belangrijk. Ik werk dan ook alleen met
lokale producten van de boeren in de omgeving.
Ik kook niet met vissen die uit de zee aan het
verdwijnen zijn, ik maak gebruik van wat er die dag
uit de zee is gevist.”
In het gastronomische restaurant begint het menu
met een Bouillon de Vie, een levensbouillon die
bestaat uit gember, salie, kurkuma, knoflook en de
paddenstoel shiitake. “Al deze ingrediënten bij

Deze pagina: haute
cuisine bij L’ Agape in
Avignon. Rechterpagina:
de binnentuin van Maison
de la Truffe et du Vin du
Luberon; salade met
aspergecrème en
zomertruffel; op kookles
bij chef Nadia Sammut
van Auberge La Fenière.
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elkaar geven het lichaam de meeste energie om
de vertering te beginnen”, vertelt Nadia. “De
Provençaalse keuken is eigenlijk simpel omdat we
geweldige ingrediënten hebben waar je niets aan
toe hoeft te voegen om smaak te creëren.”
Ze laat haar zwarte knoflook zien, die we gaan
gebruiken voor een van de gerechten, de mediterrane mulvis gravlax. “Zwarte knoflook is heel
speciaal en we maken hem door langdurig
fermenteren op zestig graden. Daarna is het net
zoet snoep, ik maak er ook een chocoladedessert
mee.” We beginnen met het bakken van de
kikkererwtengalette, een soort pannenkoek. “In
de Provence en de Mediterranée gebruiken we
veel kikkererwten. Deze galette kun je het hele
jaar door maken, want voor de decoratie gebruik
je de bloemen en producten van het seizoen.”
We mengen kikkererwtenmeel, water en olijfolie
voor het deeg. Nadia decoreert de galette na het
bakken met basilicumcrème, kappertjes, aubergineblokjes, munt, de bloem van de courgette en
rode klaproos.

Koken met de seizoenen
In Avignon ga ik op kookles bij Pascal Barnouin
van restaurant Maison de la Tour. De 54-jarige
Pascal is Maître Cuisinier de France en werkt met
Michelinsterrenkoks als Jean-Jacques Prévôt en
Reine Sammut. Zijn les begint in de overdekte
markt Les Halles in het centrum. Hij neemt ons
mee naar viswinkel Marée Provençale. “Ik vind dat
ze hier de beste verse vis verkopen, mensen uit
andere dorpen komen er speciaal voor.” Hij vertelt
over het beroemde Provençaalse visgerecht
bouillabaisse: “Om bouillabaisse te maken kook je
eerst vissoep van kleine poissons de roche
(rotsvissen), witte wijn, saffraan, pastis, venkel,
uien, tomaten, knoflook en piment d’Espelette.
Daarna kook je de vis voor de bouillabaisse in
deze soep: zeepaling, zonnevis, pieterman,
schorpioenvis, rode poon, zeeduivel en wijting.”
We gaan door naar zijn restaurant waar de echte
les begint. Pascal gebruikt graag kruiden in de
keuken: “Niet te veel, maar zonder kruiden kook
ik nooit.” We beginnen met het maken van twee
verschillende gevulde courgettebloemen, één met
een kip- en de ander met een vismengsel. Na de
les serveert hij in de binnentuin verse oesters en
het schelpdiertje telline.
Wat is die Provençaalse keuken met zijn verse en
gezonde ingrediënten toch een feest. Zowel om te
eten als te bereiden! Of zoals Pascal zegt: “De
Provence is een geweldige plek om te koken want
>
je vindt alles wat je nodig hebt in de buurt.”

“Het contact met de natuur en het ‘terroir’
is voor mij heel belangrijk. Ik werk
dan ook alleen met lokale producten
van boeren in de omgeving”
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Tips & adressen
(STERREN)RESTAURANTS
& KOOKLESSEN (ZIE TEKST)
☛ Maison Prévôt*
353, avenue de Verdun, Cavaillon
+33 (0)4 90 71 32 43
maisonprevot.com

☛ Patisserie Jouvaud
Topadres!
40, rue de l‘Évêché, Carpentras
(ook in Avignon en L‘Isle sur la
Sorgue)
+33 (0)4 90 63 15 38
patisserie-jouvaud.com

☛ Auberge La Fenière*

Wat is die Provençaalse keuken
met zijn verse en gezonde
ingrediënten toch een feest.
Zowel om te eten als om te bereiden

1680, route de Lourmarin, Cadenet
+33 (0)4 90 68 11 79
aubergelafeniere.com

☛ Maison de la Tour
9, rue de la Tour, Avignon
+33 (0)9 86 22 29 73
maison-de-la-tour-restaurantavignon.com

MEER RESTAURANTS
☛ Maison de la Truffe
et du Vin (ook wijnproeverij)
Het hele menu staat in het teken
van truffels. Mooie tuin.
Place de l’Horloge, Ménerbes
+33 (0)4 90 72 38 37
vin-truffe-luberon.com

☛ Restaurant L’Agape
Creatieve, moderne gerechten,
geïnspireerd op de klassiekers.
21, place des Corps Saints, Avignon
+33 (0)4 90 85 04 06
restaurant-agape-avignon.com

☛ Le Petit Café
12, rue Sainte-Cécile,
Oppède le Vieux
+33 (0)4 90 76 74 01
lepetitcafe.fr

CULINAIRE ADRESSEN
☛ La Ferme de Gerbaud
Boerderij met aromatische planten.
84160 Lourmarin
+33 (0)4 90 68 11 83
plantes-aromatiques-provence.
com/home.html

60 LEVEN IN FRANKRIJK

met zwembad. Fantastisch ontbijt.
Tweepersoonskamer vanaf C 100.
1680, route de Lourmarin, Cadenet
+ 33 (0)4 90 68 11 79
aubergelafeniere.com

☛ Maison d’hôtes La Prévôté

Proeverij culinaire
lavendelproducten.
276, route de Gordes, CS50016,
Coustellet
+33 (0)4 90 76 91 23
museedelalavande.com

Sfeervolle kamers rond een mooie
Provençaalse binnentuin. Er is ook
een gastronomisch restaurant.
Tweepersoonskamer vanaf C 130
4, rue Jean-Jacques Rousseau,
L’Isle-sur-la-Sorgue
+33 (0)4 90 38 57 29
la-prevote.fr

☛ Nougats Silvain Frères

☛ B&B La Banasterie

Heerlijke noga.
4, place Neuve, Saint-Didier
+33 (0)4 90 66 09 57
nougats-silvain.fr

De inrichting van dit 16de-eeuwse
huis kan zo in de ‘Vogue’.
Tweepersoonskamer vanaf C 115.
11, rue de la Banasterie, Avignon
+33 (0)4 32 76 30 78
labanasterie.com

☛ Musée de la Lavande

☛ Confiserie du
Mont-Ventoux
Berlingot-snoepjes en andere
lekkernijen.
1184, avenue Dwight Eisenhower,
Carpentras
+33 (0)4 90 63 05 25
berlingot-carpentras.com

WIJNPROEVEN
☛ La Cavale
3017, route de Lourmarin, Cucuron
+33 (0)4 90 77 22 96
domaine-lacavale.com

☛ Office Tourisme
Carpentras – Espace Terroir
Wijnproeven van kleine, lokale
wijnmakers.
97, place du 25 Août, Carpentras
ventouxprovence.fr

SLAPEN
☛ Auberge La Fenière
Smaakvol ingerichte kamers
en suites met een prachtige tuin

REIZEN
Het is ongeveer 1100 kilometer
rijden naar de Provence. Vliegen
kan op Marseille, Nice, Toulon of
Avignon. In de zomermaanden rijdt
de Zon Thalys naar Avignon, Aixen-Provence en Marseille. De rest
van het jaar kun je met de Thalys
naar Parijs, waar je moet overstappen en dan nog een uurtje of
drie verder reist.

MET DANK AAN:
• Vaucluse Provence Attractivité
provenceguide.com
• Atout France - Frans Bureau
voor Toerisme
france.fr | atout-france.fr
• Avignon Tourisme
avignon-tourisme.com
• OT Pays d’Apt Luberon
luberon-apt.fr
• OT Luberon Coeur de Provence
luberoncoeurdeprovence.com

Linkerpagina, met de
klok mee: chef Nadia
Sammut met haar
kikkererwten-galette;
groenten in de keuken van
Maison de la Tour; kookles
van chef Pascal Barnouin;
lunch in Maison de la
Tour. Boven: Provençaals
aardewerk.
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