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foodiefile
viva Peru & Mexico, van limoen tot maïs, ceviche & tortilla!

We gaan de zon tegemoet! Bijzondere gerechten uit Latijns-Amerika, barstensvol  
kleur & smaak, met de focus op twee bijzondere keukens: Peru en Mexico.
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Op Mexicaanse aanrechten staan dikke bossen koriander, geurig komijnpoeder, 
donkere cacao, hete, milde en zoete pepers (verse én gedroogde), maïs in 
allerlei maten en kleuren, zwarte bonen natuurlijk, verrukkelijk romige 
avocado’s en aromatische limoenen.

Maar: hoe zit het nu met Tex-Mex, de Mexicaanse keuken uit Texas en Mex-Mex, 
de traditionele Mexicaanse keuken? Texanen met een Spaanse of Mexicaanse 
achtergrond en Mexicaanse immigranten uit Noord-Mexico creëerden de 
Tex-Mex-keuken, met bekende klassiekers als enchiladas, burritos en fajitas.  
De voedingsindustrie transformeerde dit tot een snackkeuken vol gesmolten 
kaas en zure room. Gerechten uit de echte Mexicaanse keuken zijn lang zo vet 
niet en zijn veel pittiger en kruidiger. Uit Yucatan komt bijvoorbeeld de cochinita 
pil-bil en enchiladas worden in Mexico niet bedolven onder kaas, maar met mole 
of groene tomatillo-saus gegeten (zie pag. 76). De scheidslijnen tussen Tex-Mex 
en Mex-Mex vervagen, nu in Texas en Californië de échte Mexicaanse keuken ook 
populair is. 

De Peruaanse keuken is beroemd geworden door zijn grootste voorvechter, 
Gaston Acurio (zie pag. 20) die in Zuid-Amerika en Europa (Spanje) geweldige, 
high end Peruaanse restaurants heeft geopend. De Peruaanse is een bijzondere 
keuken vol eigen smaken en met veel inheemse ingrediënten. Met invloeden uit 
de Japanse nikkei-keuken, de Chinese immigrantenkeuken en zelfs de Arabische 
en Italiaanse keukens. In het nationale gerecht ceviche komen deze keukens 
samen. In de fris-zure leche de tigre waarin de vis gaart zitten Arabische en 
Japanse invloeden. Zie pag. 60 voor de recepten van de Peruaanse gastchefs  
van Ceviche y Maas. 

Online Latijns-Amerikaanse inkopen doe je in Nederland bij:  
mexicaansewinkel.nl • sabordelperu.nl • que-rico.nl • rn-productoslatinos.nl

PERUAANS KEUKENKASTJE

AJI AMARILLO-PASTA Verse aji-pepers zie 
je niet vaak bij ons, maar de middelhete 
pasta van deze Peruaanse, aromatische, 
fruitige peper wel. Onmisbaar in 
Peruaanse gerechten. que-rico.nl

TAMARINDE 
Friszure pulp 
of siroop van 
de tamarinde-
peul. Wordt 
gebruikt in 
sap, saus  
en drankjes. 
que-rico.nl

ROCOTO Heet, 
heter, heetst! 
Smaakmaker 
en pitgever die 
eruitziet als 
kleine paprika. 
Voor saus, 
vulling, salsa’s. 
que-rico.nl

HUATACAY Ook wel zwarte 
munt genoemd. Aromatisch 
met intense smaak. In Peru 
vers gebruikt en als een 
pasta, die ook hier te koop  
is. Voor sauzen en stoof-
gerechten. que-rico.nl

MAIS, AARDAPPEL EN ZOETE AARDAPPEL 
Niet weg te denken uit de Peruaanse 
keuken! Ze komen oorspronkelijk uit 
Peru en bestaan in talloze varianten.
Zwart-paarse maïs wordt vooral  
voor drankjes gebruikt. 

Peruaans op je bord
CEVICHE Beroemd en geliefd, rauwe vis met 
leche de tigre (mengsel van limoensap, peper,  
ui, zout en soms selderij). Vaak geserveerd met 
zoete aardappel, gepofte maïs en slablaadjes. 

CAUSA Soort taartje van aardappelpuree  
met een vulling van bijvoorbeeld tonijn,  
met natuurlijk limoen en aji-peper. 

CHUPA DE CAMARONES Een beroemde  
soep in ‘el Peru’ van garnalen, aardappel,  
melk, kaas, ei en garnalen. 

QUINOA In Peru vaak als soep gegeten  
met wortel, aardappel en prei. 

AJI DE GALLINA Kipstoof met melk, brood  
en bouillon, gegeten met aardappel en rijst. 

LOMO SALTADO Rundvlees gemarineerd  
met chili, komijn, knoflook en sojasaus  
(de Aziatische invloed) geserveerd met  
gebakken aardappels of rijst. 

PAPA A LA HUANCAINA Aardappel met een 
saus van gele peper, verse kaas en melk, 
geserveerd met rijst. 

delicious.  1110  delicious.  

DOSSIER

A

M
ERIC A NO

LAT I N O



foodiefile.

MEXICAANS KEUKENKASTJE

PIMENT 
Voor een 
kruidige touch. 

OREGANO en KOMIJN is een 
écht Mexicaanse combi.  

AVOCADO Niet 
weg te denken!

PIMENTÓN  
Gerookt paprika- 

poeder: mild,  
zoet en heet. 
pimenton.be

ZWARTE BOONTJES 
Onmisbaar in de 
Mexicaanse keuken. 
Gedroogd of uit blik. 
mexicaansewinkel.nl

ACHIOTE PASTA 
Van annatto-zaad, 
geeft smaak en 
kleur. Smaakt 
peperig en 
bloemig, met  
een vleugje  
pepermunt. 
mexicaanse-
winkel.nl

KORIANDER 
Belangrijke 
smaakmaker.

LIMOEN 
Heel 
Mexico 
geurt 
ernaar!

MOLE ALMENDRADO
Ook bij de supermarkt: echte mex-mex 
sauzen zoals deze amandelmole. 
mesamexicana.nl

BAKBANAAN 
Om bijv.  
sopes van 
pag. 83 mee  
te maken.

MOLE POBLANO Zelf maken  
is het lekkerst, maar  

deze mole van Hernan met  
28 ingrediënten is ook top.  
thehighfivecompany.com

HABANERO-SALSA 
van Los Pilones 
mag eigenlijk 
niet ontbreken in 
een Mexicaans 
keukenkastje. 
lospilones.com

Mexicaans op je bord
TAQUERIA Een kraam waar je taco’s en 
ander Mexicaans streetfood eet. 

COCHINITA PIBIL Geroosterd varkens- 
vlees met een zure saus van bittere  
sinaasappel en achiote-pasta. 

GUISADO Stoofgerecht met kip en pepers. 

TOSTADA Gefrituurde tortilla met vulling. 

FLAUTAS Gefrituurde, opgerolde tortillas 
met een zoete of hartige vulling (zie pag. 80 
voor een recept). 

TACO AL PASTOR Taco met een soort 
shoarma van varkensvlees. Ontstaan door 
Libanese immigranten in Mexico. 

POZOLE Maaltijdsoep met kip of vlees, 
gemaakt van grote maïskorrels die met 
gebluste kalk bewerkt zijn. 

CARNITAS Vergelijkbaar met pulled  
pork, geserveerd als tacovulling. 

MOLE Beroemde sauzen, vaak geserveerd 
met kip. Volgens Mexico-keukenkenner  
Rick Bayless bestaat een mole altijd uit  
chilipepers, zuur, zoet (gedroogd fruit), 
specerijen en noten of tortilla. Beroemd  
is de mole poblano met cacao uit Puebla,  
maar ook mole almendrado met amandelen, 
groene mole en natuurlijk guaca-mole! 

Let de Jong maakt salsa’s, LETS’ SALSA’S dus! Ze vertrok naar  
Californië om het echte taco- en salsaleven te leren kennen.  
Let’s Salsa is gespecialiseerd in de Mexicaans-Californische keuken  
die een stuk lichter is dan de Tex-Mex keuken. 

‘In Los Angeles liep ik stage bij taco-trucks. Bij de traditionele taco-truck 
annex huiskamerrestaurant ‘Carnitas El Momo’ in Boyle Heights heb ik 
carnitas leren maken. Van Momo zelf, de 80-jarige grootvader van de 
familie. Elke zaterdagnacht gaarde hij honderden kilo’s varkensvlees. 
Vanaf 06.00 ’s ochtends stonden mensen al in de rij voor zijn carnitas  
en een stapel tortilla’s. Momo en zijn zoon maken de carnitas en zijn  
twee dochters de salsa’s. De pittigste van habanerochillies en jalapeños. 
Daarna leerde ik nog meer bij tacotruck Guerrilla Tacos van chef Wes Avila, 
een in de Franse keuken geschoolde Mexicaanse chef. Vanuit zijn truck 
serveert hij rond lunchtijd in downtown LA de meest verrukkelijke 
Frans-Mexicaanse fusion-taco’s. Van confit van kalkoennek met roerei en 
rauwe tomatillosalsa tot zwaardvistaco’s met een chile de arbol salsa. 
Daar leerde ik dat alles kan, waardoor ik veel vrijer binnen de Mexicaanse 
keuken ben gaan koken. De keuze in pepers en bereidingswijze kan zoveel 
verschil maken voor je gerecht!’ 

ELKE REGIO Z'N EIGEN SALSA
‘Salsa is onmisbaar en het kroonjuweel in de Mexicaanse keuken,  
elke regio heeft zijn eigen keuken en salsa. Pepers zijn altijd de basis. 
Verder speelt de verhouding tussen zoet, zuur, zout, bitter, umani en 
pittigheid altijd een grote rol. Elke salsa en hot sauce ontwikkel ik met  
een bepaalde peper als basis en met een speciaal gerecht in gedachten. 
Zo heb ik de explosive pineapple hot sauce bedacht voor de  
carnitas taco die we vanuit onze taco-truck op events serveren.’

HOE EET LET HAAR SALSA’S?
‘Bij alles wat op mijn bord komt. Ik vind het heerlijk om mijn 
volledige verzameling van hot sauces uit te stallen op de  
eettafel en ze allemaal bij een ander gerecht uit te proberen  
en zelfs te mengen.’ 

Te koop bij Marqt en via letssalsa.eu

VAN LET
salsa
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Pieter: ‘We kwamen in contact met Carlos, een peperteler 
uit Puebla, Mexico. En zo groeide onze liefde voor jalapeño- 
en serrano-pepers 15 jaar geleden flink uit. Van een paar 
honderd naar negentigduizend vierkante meter pepers. Via 
Carlos maakten we kennis met bijzondere pepervariëteiten 
en ook met het kruid epazote. We zijn de enigen die dit  
vers in de kas telen in Nederland. Inmiddels telen we  
27 Mexicaanse pepers op duurzame wijze. De poblano-
peper is voor ons de meest verrassende: het lijkt een 
verfrommelde, groot uitgevallen paprika, maar heeft pit 
zonder te heet te zijn. Je kunt ’m daardoor ook gevuld eten.’

Inmiddels maken de mannen van Westland Peppers ook 
geweldige verse sauzen en rubs van hun eigen pepers! Want 
ze vonden dat de meeste sauzen van alles bevatten, maar 
heel weinig pepers. ‘Onze sauzen bevatten heel veel pepers, 
en zo min mogelijk toevoegingen. We laten ze lokaal maken 
en houden de recepten zo puur mogelijk. Onze rubs zijn 
helemaal single origin: 1 peper per rub.’ Favoriet bij de broers 
zijn de smoked habanero-saus en de smokey chipotle-rub. 
Wat een aroma en pit! Zo proef je het niet vaak. 

> Westlandpepers (én tomatillo’s én epazote) gaan inmiddels 
heel Europa door en ook de Mexicaanse gemeenschap en 
restaurants weten ze te vinden. 
> Wij kunnen gelukkig ook alle verse en gedroogde pepers 
bestellen! westlandpeppers.com
> Ook vind je een groot deel van de pepers en tomatillo’s 
plus een flinke collectie verse tortilla’s, masa harina in 
meerdere varianten en veel Mexicaanse sauzen en producten 
bij Tjin’s toko in Amsterdam, 1e van der Helststraat 64, 
Amsterdam, 020 671 77 08. tjinstoko.eu 

Alle Mexicaanse pepers van de linkerpagina worden  
gewoon in Nederland geteeld, door Westland Peppers.  
De broers Henk, Dolf en Pieter Boekestijn zijn de peper- 
telers. Ze telen paprika’s en pepers in duizelingwekkend 
veel variëteiten. 

HEETST!

HEET, 
HETER,

CHILE PASILLA Een van de 
belangrijkste Mexicaanse 
pepers, vooral gedroogd. 
Heeft een sterk, rijk en 
houtachtig aroma met tonen 
van bittere chocolade.

JALAPE O-PEPER Zowel vers  
als ingemaakt en als salsa 
verde, wat doen we zonder 
de jalapeño! Nu ook bij de 
supermarkt te koop.  

GEROOKTE, GEDROOGDE 
CHIPOTLE-PEPER  
Staat garant voor  
die kenmerkende 
rokerige, rijke,  
complexe  
Mexicaanse smaak. 

ANCHO-PEPER Een  
gedroogde poblanopeper,  
heel aromatisch.  

POBLANO-PEPER Vers is het  
een milde peper, maar kijk 
uit: de ene poblano is de 
andere niet qua heetheid. 
Voor saus en vulling of om  
zelf te vullen. 

SERRANO PEPER Lijkt op 
de jalapeño, is alleen 
een stuk heter. Vast 
onderdeel van de  
pico de gallo-salsa.

CHILE HABANERO Een van  
de heetste pepers, maar 
ook fruitig. Onmisbaar 
voor hete salsa. 

CHILE HABANERO Bestaat in een 
rode, oranje en groene versie.

Fruitig, aromatisch, fris of rokerig, 
maar vooral heet: wat is de Mexicaanse 
keuken zonder pepers?

TOMATILLO 
Verwant aan de 
Kaapse kruisbes 
en ziet eruit  
als een groene 
tomaat, ‘verpakt’ 
in een mooi, 
papierachtig blad. 
Friszuur, tussen 
groene tomaat en 
groene appel in!

EPAZOTE Groen kruid, al 
sinds de Azteken gebruikt. 
Epazote – of ganzevoet – 
smaakt naar anijs, venkel, 
dragon, munt, maar is  
ook hartig. Perfecte combi 
met zwarte bonen, qua 
smaak en omdat het bonen 
beter verteerbaar maakt. 
Epazote, vers of gedroogd, 
gebruik je om quesadilla’s, 
enchilada’s, soep, mole  
en eigerechten mee op 
smaak te brengen.

Pieter van  
Westland Peppers:  
'Wij telen inmiddels  

27 soorten  
Mexicaanse pepers'

peperige broers

 Al deze pepers worden geteeld door Westland Peppers.
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DONDE  
COMER?

WAAR GAAN WE ETEN?
MEX-MEX IN AMSTERDAM
Verwacht bij Los Pilones, van 3 Mexicaanse broers, niet de 
zware Tex-Mex keuken, maar juist de frisse Mex-Mex keuken. 
Met salades van zwarte boontjes, taco’s, nacho’s, flauta’s, 
enchilada’s, Mexicaans bier en verse maïstortilla’s, maar 
ook klassiekers als cochinita pibil en kip met mole of tinga 
kip met chipotle en chile de arbol. Ze verkopen hier ook hun 
eigen hete sauzen (zie ook pag. 16, Mexicaans keukenkastje). 
Er zijn vier locaties in Amsterdam. lospilones.com

VAN ARGENTINI  VIA PERU TOT MEXICO
Salmuera biedt een fantastisch menu vol gerechten uit heel 
Midden- en Zuid-Amerika. Van bife chorizo uit Argentinië  
en Argentijnse empanada’s Mendoza tot Peruaanse causa’s 
(aardappelgerechtje). Van ceviche en tiradito van verse 
zeebaars met aji amarillo tot kip met Mexicaanse mole en 
inca quinoa-salade. Salmuera, Rozengracht 106h,  
Amsterdam, 020 624 57 52. sal-amsterdam.nl

PISCO EN CEVICHE
Ceviche y Maas is een modern Peruaans restaurant en 
Pisco-bar in Rotterdam. Van twee Peruaans-Nederlandse 
vrouwen, moeder en dochter! Zie ook pag. 60 voor recepten 
van Ceviche y Maas. Delistraat 2, Rotterdam 010 486 56 61. 
cevicheymaas.nl

MA STORTILLA'S IN ALLE KLEUREN!
Daniel Munoz uit Monterrey voelde zich ver van huis in  
Den Haag. Oplossing: hij bracht zijn Mexico hiernaartoe. 
Authentieke gerechten zoals sopes de frijoles, blauwe 
maïstortilla met kip en mole poblano, taco’s met carnitas, 
salsa verde van tomatillo en jalapeño, enchilada’s met kip  
en chipotle staan op zijn kaart. Verhuizen naar Den Haag 
lijkt zo gek nog niet, want bij Kua kun je dus gewoon vers 
gebakken tortilla’s voor thuis kopen, witte maïs-, gele maïs-, 
blauwe maïs-, en bloemtortilla’s en ook sopes (een dikkere 
variant). Wow! Kua, Torenstraat 77, Den Haag, 070 737 13 35. 
kuarestaurant.nl

cacao
‘Zo dachten de oude volken in Latijns-Amerika over de  
prachtige cacaoboon. Al 5000 jaar geleden werd cacao  
geoogst in Zamora Chincipe, tegenwoordig Ecuador.  
Uiteindelijk werd cacao ontdekt door de Maya’s en  
daarna door de Azteken. Het fungeerde als betaalmiddel,  
want het was kostbaar en dus voorbehouden aan de elite.’ 
Aldus Dennis van Essen, importeur van Taza en groot cacao- 
liefhebber, eigenaar van thehighfivecompany.com, de webshop 
waar alle chocolade op deze pagina te koop is. In heel Latijns- 
Amerika komt de fan-tas-tische cacaoplant nog steeds voor.  
Een selectie chocolade uit Midden- en Zuid-Amerika. Dennis:  
‘Al mijn chocolade is ambachtelijk gemaakt (soms zelfs echte 
microproductie) zodat de smaak van de cacaobonen optimaal  
tot zijn recht komt.’

CHILI CHOC!
Van cacao werd na ontdekking al 
gauw een godendrank gemaakt, 
met chili en specerijen.  
De molinillo 1  zorgt voor de 
schuimlaag, ofwel de ziel van  
de goden. 
Smelt de bolitas (geroosterde  
en gewalste cacaobonen in een 
soort vijzel) uit Mexico in warme 
melk en klop schuimig. Kijk op 
deliciousmagazine.nl/bolitas 
hoe je dit doet. Voeg wat 
chilipoeder en kaneel of 
gemberpoeder toe.  
Mandje van palmblad 2  met 
handgemaakte bolitas van 
Mexicaanse cacao € 16,95.  
Chocolademelk wordt  
traditioneel gedronken uit  
deze barro rojo tarro 3  van 
Mexicaanse rode klei, al eeuwen 
lang handgemaakt door lokale 
ambachtslieden. € 15,95.

UNIEKE CHOCOLADE
Taza – beker of kopje in het 
Spaans – maakt chocolade  
zoals dat vroeger in Mexico 
gebruikelijk was. De structuur  
is fantastisch rul, doordat de 
cacaobonen worden gemalen 
met unieke molenstenen die 
eigenaar Alex Whitmore in 
Oaxaca, Mexico leerde maken. 
De chocolade smelt op een 
bijzondere manier in je mond 
(zacht en rul tegelijk). Met 
rietsuiker en smaakmakers  
als zoute amandel, guajillo of 
chipotle chili 4 : Taza ronde 
tabletten € 4,95. 

De houten MOLINILLO (spreek uit 
als moh-lie-nie-yo) 1  is een 
traditionele, handgemaakte 
roerstok uit Oaxaca. Je houdt  
de houten stok tussen je twee 
handpalmen en rolt hem snel 

heen en weer: de houten ringen 
spinnen in de rondte en zorgen 
voor schuim. Olla de Barro, 
aardewerken kan van rode klei  
10  voor het maken van warme 
chocolademelk € 49,95.

TABLETTEN SINGLE ORIGIN CHOCO-
LADE  van Taza 5 , 60% organic 
single blend-chocolade uit de 
Dominicaanse Republic € 6,95 
en 87% single blend-chocolade 
uit Bolivia € 6,95.

Antidote tonacatecuhtli RAUW 
100% CACAO EN NIBS 6  aards en 
notig aroma. Uit Ecuador € 8,50.

Dick Taylor, single origin 
DRINKING-CHOCOLATE 72% uit 
Belize 7 , met hinten gedroogde 
pruim, zure kers en jasmijn.  
Dat is pas hot chocolate! € 18. 

POTOMAC CHOCOLADE UIT PERU  
San Martin 8 , prachtig 
smeltende chocolade, met 
hinten lindebloesem, hazelnoot, 
abrikoos en perzik. Gebroken 
chocolade 70% van cacao uit de 
Amazone-hooglanden van Peru. 
Potomac, San Martin Peru, 
geoogst in 2015, € 7,95.

GEDROOGDE CACAO-, RAUWE 
CACAOBONEN en geroosterde 
CACAONIBS  9  om zo te eten  
of te gebruiken voor een  
dessert of gerecht. Gedroogde 
cacaopeul, bederft niet en  
gaat oneindig lang mee.  
De grootte varieert van  
15 tot 25 cm, € 24,95.
Gedroogde CACAOBONEN 11  9 : 
afkomstig van de gedroogde 
cacaopeul € 24,95, Taza 
geroosterde cacaonibs € 4,95.

van jou! ik hou
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1  Tortillachips Mano Masa € 2,49 (Marqt) op een zelfgemaakt aardewerken bord. 2  Houten 
tortilla-warmhouder tegen het uitdrogen € 29,95 (Duikelman). 3  Gevlochten messing tortillamandje 
9x15 cm, € 18,95 (mexicoreal.nl). 4  Gietijzeren pan, ideaal voor tortilla’s, omdat de pan goed heet kan 
worden € 42,50 (Duikelman), warmgele loper € 12 (Capsicum). 5  Aluminium tortillapers 20 cm Ø,  

€ 39,95 (Duikelman). 6  Lepel bij masa harina € 6,95 (Zara Home). 7  Mexicaanse aluminium citruspers  
€ 7,75 (elregalomexicano.nl). 8  Gedroogd maïsblad voor gestoomde tamales, met maïspuree gevulde maïsbladeren, 
€ 5,50 (mexworld.nl). RECHTER PAGINA 9  Zwarte aardewerken pan met deksel van De La Terra, ambachtelijk gemaakt 
in het dorpje La Chamba in Colombia (niet geschikt voor inductie) 18 cm Ø, 3 l, € 109 (via point-virgule.be).  

 10  Granieten vijzel € 24,95 (Kookwinkel) 11  De La Terra ovale ovenschaal, 25.5x22x6 cm (lxbxh) € 55 (via point-virgule.be)  
met daarin een linnen tafelloper € 34,95 (Zara Home), houten vork € 3,95 (Mevrouw Bouwers), platte lepels € 8,95 per 3  
(Mevrouw Bouwers), lepel met hoornen uiteinde € 8,95 (Zara Home), blauwe Mexicaanse lepel € 2,25 (elregalomexicano.nl).

MA SBLOEM OFWEL  
MASA HARINA
Yvette van Boven zegt het al op  
pag. 109: masa harina is maïsmeel, 
maar zeker geen gewoon, onbewerkt 
maïsmeel. Het is gedroogde maïs  
die is bewerkt met nixtamalizado,  
een mooie naam voor gebluste kalk, 
waardoor de structuur verandert. 
Alleen zo is het geschikt om er met 
water deeg van te maken voor tortilla’s. 
Bestel masa harina, Hari Masa (€ 3,99) 
online, bij demexicaansewinkel.nl  
bijv. Je vindt Yvettes recept van  
maïstortilla’s op pag. 110. 

(TARWE)BLOEM OF MA SMEEL,  
ENCHILADA OF QUESADILLA
Het grootste deel van Mexico eet 
tortilla’s van maïsmeel. Bloemtortilla’s 
vind je van oorsprong meer in Noord-
Mexico. Misschien dat ze daarom ook 
geliefd zijn geworden in de Tex-Mex 
keuken, die geografisch gezien heel 
dichtbij is. Hoogstwaarschijnlijk zijn  
ze ontstaan in de koloniale tijd, toen  

er onder de Spanjaarden ook bloem 
beschikbaar kwam. Bloemtortilla’s 

worden vooral gevuld gegeten. 
Net als fajitas, ontstaan om

ook de taaiere runderdelen  
te benutten: in repen grillen 

op de bbq en serveren in  
bloemtortilla’s.  

Of de Tex-Mex burrito, 
ontstaan omdat het eten 
warm moest blijven:  
er werd een tortilla 

omheen gevouwen! Burro 
is ezeltje in het Spaans. Tijdens 

de Mexicaanse revolutie werden ezeltjes 
ingezet om eten te vervoeren. Vandaar 
waarschijnlijk de naam. 
Quesadilla’s zijn tortilla’s van maïsmeel 
of tarwebloem, gevuld met kaas en/of 
vlees, kip, vis of garnalen. 
Enchilada’s zijn bijna hetzelfde, maar 
dan zonder kaas en met pikante saus, 
zoals enchilada’s rojas en verdes (met 
rode of groene saus).  

et cetera! 
tortilla,

taco, 
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Verse maïstortilla’s van biologische 
masa harina worden door Mexicanen 
van de Tortilla Factory gemaakt in  
Amsterdam. Kijk op hun site voor ver-
kooppunten. tortillafactory.wix.com 
Ook via demexicaansewinkel.nl  
verkopen ze hun tortilla’s. Mexicaanse  
Angelica maakt ook verse tortilla's, die  
ze online verkoopt via guisotaco.nl en 
via Tjin’s in Amsterdam. tjinstoko.eu

Voor verkoopadressen:  
zie pag. 118.
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foodiefile.

Als er één restaurant is waar  
wij graag willen eten, is het  
wel Siete Fuegos (7 vuren) van 
Francis Mallmann in Mendoza. 
Hij jongleert met vlees en vuur 
en weet als geen ander hoe  
dat werkt. ‘Koken op houtvuur  
is als een eerste date, je weet 
nooit hoe de omstandigheden 
zullen zijn.’  
In On Fire & Seven Fires legt 
Francis alles uit, van hout tot 
de parilla (grill). Eigenlijk is dit 
hoe we het liefst barbecueën: 
in de natuur,100% echt en  
ruig. Francis’ geblakerde 
chimichurri willen we direct 
maken en zijn geblakerde kip 
met geroosterde kruiden en 
tomaat ook. Wat niet eigenlijk? 
Grote kans dat je door dit  
boek een ticket boekt naar  
de pampas van Argentinië. 

PERU VOOR DE REST VAN JE LEVEN  
Gaston Acurio is ’s lands bekendste 

voorvechter van de Peruaanse keuken en 
schreef er eindelijk een bijbel – met meer 

dan 420 pagina’s – over, kortweg Peru 
genoemd. Met alle info over alle ingredi-
enten, van causa’s tot huancanasoep tot 

tacu tacu (krokante rijst met bonen) in 
allerlei variaties. Het is van alles veel. 
Eén ding is zeker: als je je Peruaanse 

keukenkastje vult, kun je  
met deze bijzondere en authentieke 

recepten wel een levenlang doen. 
Peru, Gaston Acurio, Karakter Uitgevers, 

€ 39,95, ISBN 978 90 452 0993 7.

DEATH BY BURRITO 
Heel lekker boek van de  
Britse chef Shay Ola, die  
zich de Mexicaanse keuken 
volledig eigen maakte.  
Een boek vol Mex-Mex  
comfortfood en fantastische 
sauzen en salsa’s. Onmisbaar 
voor de échte smaak. Van 
homemade tortilla’s, zeebaars 
burrito’s tot cactussalade  
en makkelijke mole’s.  
Death by burrito, Shay Ola, 
Veltman Uitgevers, € 20, 
ISBN 9789048311170.

GEWELDIG JAREN 80- 
MEXICAANS 

Knapperig gefrituurde 
tortilla’s gevuld met 

aardappel en chorizo  
of sardines…  

Liefhebbers van  
authentieke gerechten  

met behoorlijk wat  
ingrediënten komen aan  

hun trekken met dit  
kookboek; fantastische 
gerechten als pollo en 

nogada, kip met mole van 
walnoot en chile ancho. 

The Mexican Cookbook,  
Sue Style,  

uitgeverij E. P. Dutton,  
via amazon.com,  

ISBN 9780883323687. 

IN DE FIK!

Mallmann On Fire,  
Francis Mallmann,  

Artisan Publishers,  
€ 25 via amazon.com
ISBN 9781579655372

MEXICO-KENNER
De Mexicaanse culibijbel van 
kenner Rick Bayless. Vergeet 

de looks en verdiep je grondig 
in de rijke Mexicaanse keuken. 

Heel veel achtergrondinfo en 
techniek. Rick heeft meerdere 

Mexicaanse restaurants in 
Amerika.  

De Mexicaanse keuken,  
Rick Bayless, Uitgeverij 

Bzztoh, € 10,85 via bol.com, 
ISBN 9789055012930. 

MODERN MEXICAANS
Thomasina Miers’ basis- 
recepten voor geroosterde 
chipotle salsa, maar vooral 
de chipotle in adobo en 
gebakken zwarte bonen 
laten zien hoe goed ze de 
Mexicaanse keuken kent.  
En hoe lekker ze ’m modern 
interpreteert. Een goed 
boek voor als je begint aan 
een lange Mexicaanse 
eetperiode! Mexican Food, 
Thomasina Miers,  
Kosmos Uitgevers, € 17,50, 
ISBN 9789021560472.
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