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meteen wat jonge, heldergroene 
blaadjes (laat alle blaadjes die er 
niet perfect uitzien aan de plant 
zitten; naarmate de bladeren vergaan 
worden ze minder smakelijk en zelfs 
schadelijk). Verzamel een klein kopje 
vol aardbeikroontjes en bladeren, 
eventueel aangevuld met wat witte 
of groene aardbeistukjes. Want wat 
gisteren nog als afval werd bestempeld 
kan vandaag als het groene goud 
worden beschouwd. Voeg er een even 

grote hoeveelheid peterselie aan toe 
(met wat stelen erbij, nu u toch zo 
lekker geestverruimend aan het koken 
bent) met wellicht enkele blaadjes 
basilicum of koriander, voor een 
breder smaakpallet. Haal het geheel 
door de blender met toevoeging van 
allereerst een half kopje kwalitatief 
goede olijfolie, een eetlepel witte 
wijnazijn, een snufje zout, groene 
kappertjes, een klein teentje knoflook 
en een halve theelepel mosterd. Start 

de blender en blijf olie toevoegen 
totdat u een verrukkelijk sausje voor 
u heeft. Pas de hoeveelheid zout en 
azijn naar eigen smaak aan. Het dient 
een enigszins pittig sausje te zijn, maar 
niet zo scherp als een vinaigrette. 
Gefeliciteerd met uw eerste aardbei-
blad salsa verde! Maak er gegrilde 
groenten mee aan, of nog beter, 
gegrilde lamsniertjes of misschien zelfs 
een smakelijk hertenbiefstukje. 

Als zanger, bassist 
en componist was 
Brian Wilson het 
grote brein achter 
de Beach Boys. In 

een lied dat opmerkelijk genoeg 
over groenten gaat verhaalt hij 
over een verhelderend moment, 
dat ongetwijfeld samenging met 
stimulerende middelen: “Ik wierp de 
chocoladereep weg, at de wikkel op 
en toen men mij vertelde wat ik net 
had gedaan moest ik keihard lachen.” 
Ik herinner mij nog de brede grijns 
die op mijn gezicht ontstond toen ik 
deze strofe voor het eerst tijdens zijn 
“Smile” tour hoorde. Ik voelde mijn 
eigen geest zowaar wat verruimen. 
Sindsdien heeft die songtekst mij 
regelmatig beïnvloed. Niet zo 
zeer omdat ik snoepverpakkingen 
van grote culinaire waarde acht, 
maar vooral ter herinnering om 
altijd open te blijven staan voor 
keukenexperimenten met bijzondere 
ingrediënten.

Er heersen immers hele heldere, maar 
vaak toch zeer beperkte opvattingen 
over wat er zoal bruikbaar is. Botjes 
worden verwijderd en weggegooid, 
terwijl u er superlekkere bouillon 
mee kunt maken. De kaasrasp van 
kostbare Parmigiano-Reggiano wordt 
dikwijls weggegooid, terwijl het de 
smaak van soepen fantastisch kan 
versterken. En om weer even terug 
te komen op Wilson’s groenten, ook 
stronkjes, bloemen, bladeren en 
wortels worden achteloos verwijderd 
zonder ons af te vragen of het al 
dan niet zou smaken. Terwijl we 
een wortel eten maar de bladeren 
verwijderen, doen we met peterselie 
precies het tegenovergestelde, niet zo 
zeer vanwege de smaak maar vooral 
vanwege de houdbaarheid. Laten we 
dat patroon eens verbreken, al is het 
slechts voor één recept. 

Neem een kom aardbeien en pluk er 
alle kroontjes af die er vers uitzien. 
Het fruit kunt u voor een dessert 
benutten, maar u mag er tijdens het 
koken natuurlijk ook van snoepen. 
Verkeert u in de gelukkige positie dat 
u de aardbeien uit eigen tuin heeft 
kunnen plukken, verzamel dan ook
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