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gedrongen). Met eenzelfde 
behandeling worden ze ook aardig 
gelijkwaardig aan elkaar, al weet je 
portemonnee wel beter. 

Vandaag zullen we een mooie 
carpaccio van ze maken. Als 
voorgerecht heeft u per portie 
één aardpeer nodig en net zo veel 
truffel als u zich kunt permitteren. 
De aardpeer dient u niet te schillen 
maar enkel goed te wassen. 

Gebruik een mandoline of uw 
eigen mesvaardigheid om er zo dun 
mogelijke plakjes van te snijden en 
gooi er snel wat pomelosap over om 
oxidatie en verkleuring te voorkomen. 
Verdeel de plakjes over het bord en 
strooi er wat zoutvlokken over heen, 
samen met de flinterdun gesneden 
truffel. Besprenkel het geheel met uw 
beste olijfolie (een fruitige variant past 
hier goed bij) en het gerecht wordt 
helemaal vorstelijk als u het tenslotte 

bestrooit met de juweelachtige 
pomeloblaasjes. 

Kunt u geen witte truffel vinden, 
dan is hetzelfde gerecht ook prima 
te maken met een combinatie van 
aardpeerplakjes en een dressing 
van pomelosap en witte truffelolie, 
bestrooid met het schaafsel van oude 
gerijpte parmezaanse kaas. 

Wonderlijk 
toch hoe 
veranderlijk de 
gastronomische 
markteconomie 

kan zijn. Nog niet eens zo lang 
geleden vormden oesters een laatste 
redmiddel voor arme boeren; in 
moeilijke tijden konden ze deze 
ongelimiteerd uit de zee opvissen. 
Daarentegen kostte een paar honderd 
jaar geleden een lepel suiker voor in 
de koffie nog een vermogen. Niet dat 
u, noch ikzelf toendertijd koffie had 
kunnen betalen. Schaarsheid vormt 
natuurlijk een factor, maar het is met 
name die vreemde dans tussen vraag 
en aanbod die de prijzen bepaalt, met 
de dynamiek van een olievlek die zich 
van regio naar regio verspreidt, en 
een cadans die gedicteerd wordt door 
het ritme van de seizoenen. 

De absurditeit van dit alles komt 
nergens zo sterk in naar voren als 
in de uiteenlopende prijzen van 
diverse knollen; voortkomend uit de 
modder, vaak met weinig tot geen 
menselijke bemoeienis. Voor een fan 
van het absurde is het op zijn minst 
een vermakelijke bezigheid om een 
dergelijke tegenstelling op het bord 
te etaleren. 

Ons spraakmakende gerecht krijgt 
een plek op een glimmend maar 
sober wit bord, waarbij aardperen 
en witte truffels de protagonisten 
van het verhaal vormen. De 
één is een wortel, de ander een 
paddenstoel, maar beiden worden 
in onze taal aangeduid als een knol. 
Eerstgenoemde is de knol van een 
zonnebloemsoort uit de familie van 
distelachtigen. De aardpeer kan als 
een aardappel geroosterd worden, 
of gepureerd worden voor een soep 
of saus, maar ook hier geldt: less 
is more. Rauw gegeten komen de 
textuur en frisse smaak namelijk 
het beste uit de verf. Scheelt weer 
in de afwas. De sparring partner in 
dit verhaal is niets minder dan een 
Piëmontese schoonheid, wereldwijd 
ook wel bekend als de witte truffel 
van de Alba Madonna. Qua uiterlijk 
doen ze overigens niet voor elkaar 
onder (ze zijn beiden wit, klein en 
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