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op stap

Jelien Moerman schotelt je haar favoriete steden en hun traditionele gerechten voor 

Een culinaire reis door 
het prachtige Catalonië
Is er iets beter dan op het terras zitten onder de Spaanse zon, met een glas wijn of ‘vermut’? Het ontdekken van de Catalaanse 
cultuur is ook het ontdekken van nieuwe smaken. Eten, drinken en samenhorigheid zijn onderdeel van de belangrijkste tradities hier. 
We nemen je mee op een culinaire reis door deze prachtige provincie, van borrelhapje naar dessert!  
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Calcots

op stap

Para empezar

Voor wie Barcelona even uit wil om bijvoorbeeld 

het binnenland in te gaan, is het gemakkelijk 

om vanaf het station ‘Arc de Triomf’ de trein 

R3 naar Vic te pakken. Binnen ongeveer een 

uur sta je in het hart van Catalonië met haar 

prachtige architectuur, leuke winkels en heerlijke 

restaurants. Perfect voor een daguitstap, voor 

als je wat meer landschap wilt zien, richting 

de bergen! Een kenmerkend product dat 

reeds gedocumenteerd is in de 14e eeuw is de 

‘salchichon’. In Puerto Rico en Frankrijk worden 

soortgelijke producten gemaakt, maar geen van 

hen overtreffen de ‘Salchichon de Vic’. Deze 

gedroogde worst is de trots van het hart van de 

provincie, maar wat maakt deze borrelhap nu zo 

speciaal?

Velen zijn bekend met de Spaanse worst ‘fuet’, 

die in bijna elk Spaans restaurant te vinden is. Wat 

is precies het verschil tussen fuet en salchichon? 

Om te beginnen is de salchichon groter en breder 

dan de fuet en door het formaat moet deze langer 

drogen. Los daarvan, wordt er geen peper aan 

fuet toegevoegd en dit is net onmisbaar aan de 

smaak van salchichon. Het belangrijkste (smaak)

verschil is dat de ‘Salchichon de Vic’ van lokale, 

ecologische boerderijen komt. Je proeft dat het 

met liefde gemaakt is. 

Door de liefde voor het bereiden en verkopen van 

het product ontstond in 1852 ‘Casa Riera Ordeix’, 

opgezet door Josep Riera Font. Zijn Casa Riera 

Ordeix levert tot op de dag van vandaag de beste 

producten die je je kunt voorstellen. Deze passie 

wordt van generatie op generatie doorgegeven 

en er is niets veranderd aan de originele bereiding, 

hoewel er inmiddels ook smaken met een twist 

zijn ontwikkeld. De beroemde winkel heeft ook 

een online shop die wereldwijd levert, maar als je 

toch in de buurt bent, is het natuurlijk iets wat je 

niet kunt missen!

De traditie van Catalonië

In de 19e eeuw was er een boer uit Valls, 

Tarragona, die groene uien verbouwde. Hij 

besloot een andere manier te gebruiken en een 

deel van de ui dieper onder de grond te planten, 

waardoor het witte gedeelte van de ui langer en 

groter werd. Hier ontstonden de inmiddels razend 

populaire ‘calçots’. Tussen december en maart 

worden er sindsdien ‘Calçotadas’ gehouden. 

Calçotadas zijn winterbarbecues waar als 

voorgerecht calçots bereid worden. Het product 

is dichte familie van de lente-ui. Ze worden 

boven een houtskoolvuur gegrild tot ze zwart 

en verkoold zijn en geserveerd in een oude krant 

om ze zacht te houden. Het is de bedoeling dat 

je de buitenste zwarte laag eraf peutert en de 

zoete en zachte sliert in de saus ‘salvitxada’ dipt 

en een glas (of een paar glazen) rode wijn drinkt. 

Deze saus komt uiteraard ook uit Valls en is erg te 

vergelijken met de Spaanse saus ‘romesco’, alleen 

heeft deze wat minder paprikasmaak. 

Deze calçotadas horen zonder twijfel bij de 

Catalaanse cultuur. De streekproducten, de 

samenhorigheid en gezelligheid, zijn allemaal 

onderdeel van deze belangrijke jaarlijkse traditie 

die sinds de 19e eeuw steeds populairder wordt, 

ook onder toeristen. 

Kan je geen calçots vinden omdat je niet in de 

regio bent? Haal dan mooie lente-uien van de 

markt als alternatief. Gril ze tot ze verkoold zijn en 

maak je eigen salvitaxada of romescosaus. Koop 

een fl es rode Priorat, een perfect passende wijn 

uit de omgeving, en geniet! Het is overheerlijk, 

simpel en gezellig. Een perfect excuus om ook in 

de winter de barbecue aan te steken, niet?

Nét even anders

Terug in Barcelona. Na een dag heerlijk slenteren 

door de stad, even aan het strand zitten en 

gezellig apero’s drinken, is het tijd voor een stevig 

Catalaans diner. Op een kwartiertje wandelen 

van het strand heeft restaurant 7 Portes zich 

gevestigd. Deze parel weet zich reeds sinds 1836 

mee te bewegen met de snelle veranderingen van 

de stad, maar blijft authentiek. Het is niet voor 

niets zo dat 7 Portes één van de beste en oudste 

restaurants van de stad is. 

Een van hun traditionele Catalaanse gerechten is 

‘Paella Catalana’. Paella is natuurlijk een wereldwijd 

populair gerecht, maar de Catalaanse versie is 

toch nét even anders! Het gerecht wordt, net als 

traditionele paella, bereid met saffraanrijst. Hieraan 

voegen Catalanen kip, longozinaworst, rivierkreeft 

en pruimen toe. Afhankelijk van het seizoen wordt 

het geserveerd met artisjok en erwten.

Wist je trouwens dat de naam ‘Paella’ eigenlijk de 

pan is waarin het klaargemaakt wordt? Het gerecht 

is vroeger bedacht door boeren en werkers die 

lunch maakten boven een vuur met als basis rijst 

en alles wat ze bij de hand hadden. Dit heeft zich 

uitgebreid tot een van de populairste maaltijden 

wereldwijd, onder andere die met een Catalaanse 

twist.

Last but not least, dessert! 

‘La Crema Catalana’ is zonder twijfel het 

bekendste en populairste nagerecht van Catalonië, 

waar verschillende variaties van bestaan. Velen 

verwarren het met de Franse ‘Crème Brûlée’, 

maar de basis is anders en de Catalanen zijn er 

enorm trots op. Zij gebruiken melk dat langzaam 

wordt ingedikt met maizena, kaneel en limoen- en 

sinaasappelschil, terwijl de Fransen room en vanille 

gebruiken. 

Dit zoete en romige dessert is een van de oudste 

Europese nagerechten die in al in middeleeuwse 

Catalaanse kookboeken voorkwam. Het is dan ook 

geen toeval dat midden in de oude Gotische wijk 

van Barcelona een kleine tapasbar zit, Bodega de 

La Palma, die naar zeggen de beste crema catalana 

van de stad verkoopt. Hun welverdiende reputatie 

is ook te danken aan de geweldige ‘patatas bravas’, 

goede service en de traditionele Spaanse sfeer.

Al aan het watertanden? Haal de Catalaanse 

smaken in huis als voorsmaakje en stippel een 

culinaire reis uit naar Catalonië. Dit jaar zit een 

vakantie naar deze provincie er waarschijnlijk niet 

in, maar kom zeker en vast ooit eens proeven van 

de Catalaanse culinaire tradities! 

J. Moerman

Crema Catalana


