
MAANDRECEPT

vanwege de frisse en licht-pikante 
smaak. 

Als ik ze tegenkom op de markt koop 
ik ze zonder uitzondering. Hoewel een 
goede stamppot niet te versmaden is, 
zijn er met raapstelen nog vele andere 
wegen te bewandelen, waarbij in mijn 
keuken de volgende twee toepassingen 
favoriet zijn. 

Aan jonge raapstelen hoeft u 
nauwelijks wat te doen. Verwijder het 
onderste deel van de stelen en spoel 
ze even af met water. Plaats ze een 
minuutje in een stoommandje boven 
een pan met kokend water, liefst met 
de stelen dezelfde kant op. Eenmaal 
uit het mandje laat u ze het beste 

even rusten terwijl u de tijd benut om 
ondertussen een dikke vinaigrette in 
een leeg jampotje te bereiden. Meng 
3 delen goede olijfolie met 1 deel 
citroensap, een snufje zeezout en om 
in het thema van vandaag te blijven 
een klein beetje graanmosterd. Het 
potje stevig heen en weer schudden 
totdat er een romige substantie 
ontstaat. Maak de raapstelen met deze 
vinaigrette aan terwijl de blaadjes nog 
warm zijn. Maak er op een schaal een 
mooi geheel van door de stelen weer 
dezelfde kant op te laten wijzen en leg 
er ter garnering wat schijfjes citroen 
bij. 

Geen nood als de raapstelen al 
ongeopende knoppen bevatten, 

want dan zijn ze juist optimaal voor 
de volgende variant (als u ze zelf 
kweekt laat u gewoon een deel van 
de raapstelen doorgroeien totdat 
ze dit stadium bereiken, zodat u 
van beide recepten kunt genieten). 
Mix de raapstelen met olijfolie, 
wat chilivlokken, een flinke teen 
fijngesneden knoflook, zout en peper 
en gebruik het geheel als overheerlijke 
topping op een zelfgebakken pizza, 
wellicht in combinatie met wat 
verse worst als u dit lekker vindt. 
In vergelijking met onze raapstelen 
steken de rucolablaadjes die u 
tegenwoordig zo vaak op pizza 
tegenkomt daar maar bleekjes bij af.

Ik heb in mijn woonkamer 
een schilderij hangen dat de 
essentie weergeeft van hoe ik 
de plek ervaar die ik inmiddels 
als mijn thuis beschouw, 

namelijk Groningen. Ik kom hier 
oorspronkelijk niet vandaan, maar 
voel me er inmiddels wel helemaal 
thuis. Ik ben opgegroeid in een 
meerrijk gebied, heb een tijd dicht bij 
een oceaan gewoond, een periode aan 
de voet van de bergen en nu vormt 
het vlakke laagland van het Noorden 
van Nederland reeds geruime tijd de 
plek van mijn bestaan. 

Vanaf de vroegste lentemaanden, 
zodra de dagen weer langer worden 
dan de nachten, geniet ik er van 
om als een honingbij met mijn 
geel-zwart gekleurde racefiets langs 
de uitgestrekte open velden van 
het Noorden te scheuren. Als het 
even mee zit wordt het geheel van 
eindeloze graan- en mosterdvelden 
overgoten door een oogverblindend 
helder zonlicht. Naadloos lijkt 
het landschap over te gaan in de 
typerende Hollandse wolkenvelden, 
onderling verwikkeld in een strijd 
welke het hardste schittert in de 
voorjaarszon. Als ik mijn ogen 
sluit en denk aan deze streek zie ik 
dergelijke velden vol met mosterzaad 
dat weliswaar nog onvoldoende olie 
bevat om geplukt te worden, maar 
ondertussen een waanzinnige vlakte 
van gele bloemen vormt. Precies het 
geel van het schilderij, dat eenzelfde 
luchtspiegeling van licht mijn 
woonkamer in werpt. 

Op alle plekken waar ik heb gewoond 
kwam ik regelmatig raapstelen tegen, 
op markten, restaurants en keukens, 
maar wonderlijk genoeg altijd in een 
andere gedaante. In Italië en Amerika 
worden de bladeren gegeten met de 
jonge, malse stelen en ongeopende 
knoppen; in Griekenland ken ik ze 
vooral als één van de vele soorten 
groente die onderdeel kunnen 
uitmaken van de voor de streek 
typerende pita-broodjes of anders 
vaak gekookt in salades zijn terug 
te vinden. In Nederland, hoe kan 
het ook anders, vormen ze vaak de 
finishing touch voor een stamppotje,
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