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Heimwee is eigenlijk een gek thema voor een reismagazine. Want het aan het Duits ontleende woord betekent letterlijk dat
je met smart naar (t)huis (‘heim’) verlangt. Natuurlijk verlang ik na een lange reis naar mijn basis, maar nu we zo lang thuis
zitten, wordt het smachten naar het tegenovergestelde steeds groter. Daar hebben de Duitsers eveneens een mooi woord
voor: Fernweh. Verlangen naar onbekende situaties. Maar ook: tegenzin om weer naar huis te gaan. Duitsers hebben nog
zo’n fraaie uitdrukking om het verlangen naar reizen te omschrijven: Wanderlust.

Fernweh viel als een blok beton op mijn ziel, toen ik twee jaar geleden op het vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv op het punt
stond weer naar huis te gaan. Ik was nog lang niet klaar met deze stad, met dit land, met deze mensen.
Ik miste het al voordat ik weg was. Mijn besluit stond vast: Ik.Kom.Terug. In 2020. Tja.
Met weemoed kijk ik naar de foto’s van ‘toen’. De onbezorgdheid spat ervan af.
Daar zullen we voorlopig nog wel even last van hebben. Van Fernweh. Van Wanderlust. En van heimwee. Heimwee naar een
tijd waarin we onbezorgd onze koffer of backpack konden pakken om op ontdekkingsreis te gaan. De wereld staat even op
z’n kop, net als dat gekke mannetje op het strand van Tel Aviv. Daarom reist MGZN virtueel door. Reis je mee?

Happy (virtual) travels!
Sybylle Kroon
Hoofdredacteur
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QUE LA MONTAGNE EST BELLE

PS: Dank voor de positieve reacties op editie 1 van MGZN!
Dat was voor mij een enorme stimulans om door te gaan.
Nu in full colour. Feedback is ook nu weer van harte welkom.
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A L IV E I N T E L AV IV
Je zou het niet zeggen, maar tussen al die betonnen
kolossen in Tel Aviv is veel moois te vinden. Zorg
voor een fiets en ontdek de lommerijke parken en
fietspaden van Tel Aviv. De grote boulevards hebben allemaal een fiets/wandelpad in het midden.
Of fiets langs de kust, van het oude, historische
Jaffa naar de markten en loungeplekken waar locals
samenkomen in het noorden. Daar waar geen fietspaden zijn, fiets je op de stoep, links of rechts van
de straat, of op de straat zelf. dat maakt niet uit.
Niemand die zich daar druk om maakt.
Zelden zag ik een stad die zo jong, sportief en alive & kickin’ is.
Of het nu 30 graden is of niet, de Telavivianen trainen wat af.
Fitboys en fitgirls: eat your heart out. Ook op het water is het
een en al activiteit: surfen, windsurfen, suppen, het kan
allemaal. Vreemd genoeg mag je niet overal zwemmen, maar in
deze vrijgevochten stad houdt niet iedereen zich daaraan.
Het water van de Middellandse Zee is daarvoor te aanlokkelijk.

April 2018. Reisjournaliste Sybylle Kroon maakt
samen met haar geliefde een citytrip naarTel Aviv.
Ze is vooral nieuwsgierig naar deze Israëlische
stad aan de Middellandse Zee en heeft verder
geen hooggespannen verwachtingen. “Maar man,
man, man, wát een stad is dit. Alive and kicking.”
Fiets virtueel met haar mee door Tel Aviv.
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Tekst en fotografie: Sybylle Kroon

OUD JAFFA IN JONGE STAD
Tel Aviv is een jonge stad, opgericht in 1909. Het drieduizend
jaar oude Jaffa is tegenwoordig opgeslokt door de stad en
fungeert zo’n beetje als oud stadscentrum. Jaffa is bekend
van de overdekte (vlooien)markt. Het is leuk om doorheen
te lopen, maar wel erg toeristisch. Veel interessanter is het
om in de straten eromheen te struinen, dan kom je de meest
vreemdsoortige winkeltjes tegen. Verder is het oude stadje
vooral historisch belangrijk. Hier vind je nog echt oude panden
met Ottomaanse architectuur, brokkelige trappen en straatjes met galeries, antiekwinkeltjes waar de conservator van het
Tropenmuseum zijn vingers bij zou aflikken, de kade waar ze
vroeger de sinaasappels in- en uitladen en een fraai park.

glorie die van de gevels afspat en talloze airconditionings
die het beeld bepalen. Maar de Bauhauscontouren en de
achterliggende schoonheid zijn nog steeds te zien.
CULTUUR EN HISTORIE
Aan het einde van de Rothschild Boulevard kom je uit op een
groot plein waar het theater van Tel Aviv staat. Cultureel telt
Tel Aviv mee en ze hebben dan ook boeiende musea, zoals het
Diaspora Museum (over de geschiedenis van het jodendom)
en het Museum of Modern Art met hedendaagse kunst in een
waanzinnig mooi pand. Alleen daarom al de moeite van een
bezoek waard. Fiets of wandel over het theaterplein, dan kom
je op de volgende groene boulevard. Die brengt je naar Rabin
Square, met het gemeentehuis (City Hall) en het imposante
holocaustmonument in de vorm van een omgekeerde piramide.
Neem even de tijd en ga zitten bij de grote vijver met fontein
en talloze roze waterlelies. Pak vervolgens de Ben Gourionboulevard waar je in de schaduw van honderden vliegers fietst
of wandelt. Ook hier vind je weer van die lekkere groente- en
fruitstalletjes waar je je favoriete sapje of smoothie kunt laten
maken. Vloeibare powerfood.
VERKOELING AAN ZEE
De Ben Gourionboulevard brengt je naar de kust. Een kust met
talloze zandstranden. Neem een handdoek mee en ga op het
strand liggen of huur een bedje met parasol. Al vanaf april is
het hier prima toeven, in de zomermaanden (met temperaturen
tot 40 graden) heb je die verkoeling zeker nodig. Beste tijd om
Tel Aviv en Israël te bezoeken is voorjaar en najaar. Hoewel het
dan ook pittig kan regenen is de temperatuur prima, zo tussen
de 20 en 25 graden. In de zomer is het erg heet. ’s Winters kan
het behoorlijk koud zijn, maar voor een citytrip (zonder strand)
prima te doen. Shalom!

KUNSTZINNIGE WIJK
Tegen Jaffa aan ligt de wijk Neve Tzedek, de oudste wijk van
Tel Aviv. Ook hier is het weer een kwestie van gewoon doorheen lopen of fietsen. Toeristen zie je hier nauwelijks, terwijl er
genoeg te zien is in dit kunstzinnige en culturele deel van
de stad. Ook hier weer overal designwinkels, kunstgaleries,
restaurants en boetiekjes met bijzondere kleding en
accessoires, maar dan net een tikje sjieker dan in Jaffa.
DE WITTE STAD
Je bent dan in de buurt van de sjiekste straat van Tel Aviv: de
Rothschild Boulevard. Hier vind je veel architectuur uit de
twintiger jaren waar Tel Aviv beroemd om is: Bauhaus. En aangezien hier wat geld zit, zien de panden er nog fraai uit. Met
winkels vol dure designerkleding en luxe grand cafés. Tel Aviv
wordt ook wel de witte stad genoemd, omdat de Bauhauspanden
van origine wit waren. Aan de Rothschild Boulevard staan nog
wat witte exemplaren, elders in de stad is het vooral vergane
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EILAND VOOR FIJNPROEVERS

8 - MGZN

MGZN - 9

VRIJE GEESTEN
Tot de jaren ‘50 was Formentera een geïsoleerd eiland. Sindsdien varen veerboten vanuit Ibiza en kwamen ook de eerste
hippies naar het eiland; veelal Amerikaanse dienstweigeraars
die de Vietnamoorlog ontvluchtten, op zoek naar afgelegen
oorden waar ze de autoriteiten niet hoefden te vrezen. Ze
deden aan meditatie, nudisme en experimenteerden met
medicinale kruiden en drugs. Deze vrije geest waart hier nog
steeds rond. Wel veranderd is het inwonersaantal; twintig jaar
geleden waren het er 1200, inmiddels zijn dat er 12.000.
Daarnaast bezoeken jaarlijks zo’n half miljoen toeristen
Formentera. Toch weten ze op het kleine eiland het toerisme
aardig in de hand te houden en de ruige natuur te beschermen.
Elektrische auto’s en scooters krijgen een voorkeursbehandeling, er geldt een bouwstop voor nieuwe hotels, kamperen is
niet toegestaan en ook de dagen dat een jacht - met voornamelijk dagjesmensen uit Ibiza - voor anker mag liggen is beperkt.

NET DE CARIBEN
We lopen over het strand waar een bruine band van aangespoeld posidonia ligt. Het zeewater is kraakhelder, de kleur
een mengelmoes van hemelsblauw, azuurblauw, turquoiseblauw
en smaragdblauw. Alsof er een enorme polaroidfilter boven
het eiland hangt, zo intens is de kleurervaring. Zand, rotsen en
posidonia vormen het palet van dit stukje Middellandse Zee.
Samen met de aangename temperatuur, mooie stranden en
kraakhelder water waan je je in de Cariben. Maar dan een stuk
dichterbij, in de Middellandse Zee. Hoewel er rond Formentera
de grootste hoeveelheid posidonia ter wereld ligt, onder meer
een enorm veld op de zeebodem tussen Ibiza en Formentera,
is het kwetsbaar.

KLEIN WONDER
“Waren het vroeger piraten die de schatten van Formentera
roofden, tegenwoordig moeten we onze kostbaarheden
beschermen tegen toeristen en bootjesmensen”, Rocio kijkt er
HET WONDER VAN FORMENTERA
bedenkelijk bij. Het gras werd als souvenir meegenomen, boten
Gids Rocio houdt liefdevol wat droge, bruine, pluizige takjes in
gooiden hun anker erin uit en was het regelmatig bijvangst van
haar handen. Het ligt in grote hoeveelheden op de stranden van vissers. Dat kan niet meer sinds het UNESCO Werelderfgoed
Formentera. “Dit is ons kostbaarste bezit”, vertelt ze. “Dankzij is. “En dat is maar goed ook, want behalve dat dit gras het
deze plant is onze zee zo oogverblindend blauw en het water
zeewater zuivert, produceert het ook nog eens voor een megazo schoon”. Posidonia Oceanica groeit in grote hoeveelheden
hoeveelheid zuurstof”, legt Rocio uit. “Per vierkante meter zo’n
rondom het Spaanse hippie-eiland en zuivert het water. “Een
tien keer zo veel als een tropisch regenwoud. Belangrijk dus
klein wonder der natuur”, glimlacht de zongebruinde Spaanse.
dat dit kleine wonder der natuur beschermd wordt.”
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HARPMUZIEK VOOR DOLFIJNEN
Rocio geniet zelf regelmatig op haar kleine zeilboot van de
schone, blauwe zee. “Op sommige plekken is het water zo
helder, dat je tientallen meters zicht hebt”. Het liefst dobbert
ze in alle rust op de golven: “Dan zet ik zachtjes harpmuziek op,
daar komen de dolfijnen op af. Om me heen de azuurblauwe
zee, dolfijnen die meezwemmen, mooier kan haast niet”.
S’ESPALMADOR - PARADIJS WAAR NIKS TE DOEN IS
Formentera is niet groot. Het is met zijn 83 vierkante kilometer
– formaat Terschelling - zelfs het kleinste bewoonde eiland van
de Baléaren. Er zijn nog kleinere eilandjes, zoals het onbewoonde
S’Espalmador, dat iets ten noorden van Formentera ligt.
Vanuit de haven La Savina stap je op een llaüt, een traditionele, mediterrane boot. Met de warme wind in de haren brengt
de schipper je naar dit paradijsje waar niks te doen is. Geen
strandtenten, geen bars, geen ligbedjes, geen parasols, geen
haventje. Om er te komen moet je een stukje vanaf de boot
door het water baden of je klautert via een soort trappetje
naar het strand. Hier ervaar je zon, wind, zee en strand in de
puurste vorm.

Tekst en fotografie: Marieke de Ruijter en Sybylle Kroon

Op minder dan een uur varen van Ibiza ligt Formentera. Anders dan op Ibiza vind je hier geen hoogbouw, geen clubscene en geen reclameborden langs de
weg. Er is zelfs geen vliegveld. De enige manier om er te komen is per boot. Dit is de plek voor rustzoekers en liefhebbers van natuur en hippiemarkten.
Het Spaanse eiland Formentera is voor fijnproevers. Reisjournalisten Marieke de Ruijter en Sybylle Kroon nemen je voor even mee naar dit ‘hippie-eiland’.

www.visitformentera.com
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QUE LA MONTAGNE EST BELLE
Pourtant que la montagne est belle
Comment peut-on s’imaginer
En voyant un vol d’hirondelles
Que l’automne vient d’arriver?

Tekst en fotografie: Amélie Dufour

Wat is het gebergte toch mooi
Hoe kan men zich voorstellen
Bij het zien van een zwerm zwaluwen
Dat de herfst al bijna begonnen is?

Al sinds ik een klein Amélietje was, kom ik in de Ardèche. Mijn
vader komt ervandaan en ik bracht er vakantie na vakantie
door. Myrtilles (kleine bosbessen) plukken totdat onze
handen eruitzagen alsof we een moord hadden gepleegd,
hopen op genoeg water in de Ibie zodat we een mooie dam
konden bouwen en vooral héél véél spelen op de boerderij.
Maar ook later, toen ik niet meer afhankelijk was van mijn
ouders om op vakantie te gaan, keerde ik er ondanks reizen
naar verre oorden nog graag naar terug. En ook nu de wereld
door de coronapandemie opeens kleiner lijkt dan ooit, verlang
ik naar de Ardèche. Daarom neem ik mezelf, en jullie dus ook,
mee op een klein imaginair reisje naar dit mooie departement.
Allez-hop, on y va!
LA FÔRET
We beginnen in het bos, want de Ardèche is één van de meest
bosrijke delen van Frankrijk: meer dan 40 procent van het departement is bedekt met bos. En het zijn doorzetters, die bomen hier: ze groeien op steile hellingen, in extreme droogte of
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juist onder een dik pak sneeuw. Misschien wel de mooiste tijd
om in de Ardèche te zijn is in de herfst, dan is het bos een ware
supermarkt geworden. Cantharellen, eekhoorntjesbrood,
keizerszwammen…
En dan hebben het nog niet eens gehad over de tamme kastanje,
hét (uiterst voedzame en veelzijdige) symbool van de Ardèche.
Kastanjepuree, kastanjemeel of kastanjelikeur, anyone?

LA MONTAGNE
Maar we moeten door, naar het lievelingslandschap van Jean
Ferrat, de bergen. In het noorden het gebied dat ‘La Montagne
Ardéchoise’ wordt genoemd, naar het zuiden de uitlopers van
de Cevennen. De natuur is hier de baas: bos werd gekapt,
rivieren ingedamd, maar de bergen zijn door mensenhanden
niet kleingekregen. Hooguit tot terrassen gemaakt om er gewassen op te kunnen verbouwen. Huizen zijn er schaars, net
als de bergbewoners. De Mézenc torent met zijn 1753 meter
overal bovenuit en is vanuit grote delen van het departement te
zien: een handig oriëntatiepunt dus.

Bestaat er een nostalgischer liedje
dan ‘La Montagne’?
De Franse zanger Jean Ferrat
schreef het in 1964 aan een tafeltje
van Lo Podello, één van de twee
restaurants op de Place de la
Résistance in Antraigues-surVolane, in de Ardèche. Hij liet
zich hierbij inspireren door het
landschap rondom dit pittoreske
dorpje, waar hij ook woonde.
In het lied beschrijft hij het
universele verschijnsel van
het vertrek van jonge mensen
naar de grote stad, ver van hun
geboortegrond. Op zoek naar
spanning, sensatie, werk, liefde
of een combinatie van dit alles?
Reisjournaliste Amélie Dufour
mijmert over de geboortegrond
van haar vader.

LA RIVIÈRE
Hoewel de Ardèche niet aan zee ligt, is water hier nooit ver
weg. Door bijna elk dorpje loopt wel een rivier of stroom.
Samen met de bergen bepalen ze hoe de wegen kronkelen en
hoe de mensen leven. Twee staan er centraal: de grillige Ardèche die het departement zijn naam heeft gegeven en de statige
Rhône, die over 130 kilometer de oostgrens vormt. Die eerste
ken je waarschijnlijk wel van de overvolle kiezelstrandjes en de
kano’s die in een varende file de rivier afzakken. Maar er is hier
zoveel meer te vinden voor wie nét even om het hoekje kijkt (of
wie hier – heel verstandig – buiten het drukke zomerseizoen
heengaat). Trek bijvoorbeeld te voet door deze Franse versie
van de Grand Canyon in plaats van met de kano. Op een paar
plekken doorwaad je de rivier en ongeveer in het midden overnacht je onder de heldere sterrenhemel.
En dan de Rhône, die volgens de 19de-eeuwse historicus
Jules Michelet “als een briesende stier naar zee stormt”.
Tegenwoordig is het meer een zoet loeiend kalfje, want de
rivier werd gekanaliseerd, ingedamd en tot belangrijke
stroomleverancier gemaakt, maar machtig is hij nog altijd.
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SHINRIN-YOKU
Sinds we niet meer kunnen reizen, is een boswandeling een populaire
bezigheid geworden. Dat het bos een gunstige uitwerking heeft op
lichaam en geest is, weten de Japanners al veel langer. Zij dompelen zich
regelmatig onder in een ‘bomenbad’. Annette Lavrijsen schreef een boek
over de helende kracht van bosbaden, oftewel shinrin-yoku. Met de
oefeningen in het boek kun je de Japanse kunst van het bosbaden zelf in
de praktijk brengen.
Annette Lavrijsen
Shinrin-yoku
Uitgeverij Ambo-Anthos
ISBN 9789026342165
Prijs: €15,99
Te koop in boekhandel en online

WEGWEE
Ap Dijksterhuis is, naast hoogleraar psychologie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, fervent reiziger. Eind 2019 verscheen
zijn nieuwste reisboek: Wegwee. Met een dosis humor en gezond
relativeringsvermogen beschrijft Dijksterhuis zijn reisbeslommeringen
door veertien Aziatische landen. Een boek dat op het nachtkastje
van iedere wegdromer en in de koffer van iedere avonturier hoort.
Ap Dijksterhuis
Wegwee
Uitgeverij Prometheus
ISBN 9789044641714
Prijs: €19,99
Te koop in boekhandel en online

ANDERS ARDÈCHE
Amélie Dufour (zie haar artikel op pagina’s 12-13) schreef een boek over
de Ardèche vol verhalen en tips van locals en met eigen foto’s. Verwacht
geen onuitputtelijke lijst van de welbekende plekken en bezienswaardigheden, maar maak in plaats daarvan kennis met de inwoners. Hoe hebben
generaties Ardéchois geleefd ín en ván dit ‘ruwe land’?
Amélie Dufour
Anders Ardèche
Uitgeverij Edicola
ISBN 9789492199256
Prijs: € 22,50
Te koop in boekhandel en online

DE DAG DAT BOEDDHA LACHTE
In 2019 verscheen zijn boek Als Boeddha Darwin kende, maart 2020
kwam Arjan Mulders tweede reisboek uit: De dag dat Boeddha lachte.
In vijftien persoonlijke reisverhalen met een boodschap beschrijft
de reisjournalist hoe het boeddhisme zijn zicht op de
wereld – en zichzelf – veranderde.
Het is een boek over kansen en keuzes maken en
slaat een brug tussen oosters en westers denken.
Arjan Mulder
De dag dat Boeddha lachte
Singel Uitgeverijen
ISBN 9789402190205
Prijs: € 20,00
Te koop in boekhandel en online
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DUIK IN BOEKEN
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DE WERELD VAN CHAPLIN

Tekst en fotografie: Xandra van Baarle

‘Zomaar’ via het spoor reizen, dát mist reisjournalist Xandra van
Baarle. “Engeland, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Sri Lanka, wat een
féést was het om die landen vanuit een coupé te bekijken. O, en dán
Zwitserland. Zoals in een panoramarijtuig door de bergen en van
Zürich langs het Meer van Génève naar het toetje van deze treinreis:
Chaplin’s World. Je blíjft lachen.”
NIKS IS ECHT
Nee hè? Zelfs hier staat een jongedame tergend lang met een
mobieltje aan het oor. Erger nog, ze staat in de weg. Mensen
die een totaalplaatje willen maken van dit restaurant, kijken
haar steeds kwader aan. Dan tikt iemand haar op de schouder
met de tekst ‘pardon!?’. Ze reageert niet. De aantikker wél.
Hij schiet in de lach en roept: Ze is niet echt! En vervolgens
kun je horen hoe de lach klinkt van Japanners, Spanjaarden,
Italianen, Engelsen en Zwitsers. En van één Nederlandse
mevrouw. Iedereen heeft boos naar het meisje gekeken.
Iedereen is er in getrapt. Terwijl niks echt is in Chaplin’s World.

PAK EEN BOLHOED
Bezoekers lopen dwars door de decors van wereldberoemde
films van de artiest met de bolhoed en de verrassingen rijgen
zich aaneen tot één onvergetelijke show waaraan je zelf meedoet. In elk decor draait de bijbehorende film, zijn de hoofdrolspelers aanwezig –gecreëerd van was- en liggen er rekwisieten
voor het grijpen. Bolhoeden –natuurlijk- , boevenpakken, politiehelmen, het uniform van The Great Dictator. Terwijl de ene
helft van de aanwezigen het lef heeft hier gebruik van de maken,
ligt de andere helft in een deuk. En maakt foto’s natuurlijk.
GEHEIMEN ONTHULD
En zo gaat het spel via The Circus en The Kid naar Modern
Times en The Great Dictator en vele andere films. Plus een gigantische studio met alles dr’op en dr’aan, een montageruimte
waar de geheimen van het maken van een film worden verklapt
en ineens, ook reuze grappig, sta je samen met Chaplin en een
danseres op het podium voor het voetlicht terwijl een boos
publiek ‘boe’ roept. Heerlijk om dat eens mee te maken.
DE VILLA VAN CHAPLIN
Achter dit nieuwe museum, dat voor het grootste gedeelte onder de grond is gebouwd, staat de beeldige witte villa waar het
gezin Chaplin woonde. In de prachtige hal heet een grijze
Charlie Chaplin de visite welkom als zichzelf. In een vermakelijke
pose, dat wel natuurlijk. Treed binnen en ervaar het dagelijkse
even van de artiest. In de compleet ingerichte woonkamer, eetkamer, de slaapkamer waar hij op 88-jarige leeftijd overleden
is, in elke ruimte is hij weer aanwezig om over zijn gelukkige tijd
in Zwitserland te vertellen via een ijzersterke combinatie van
wassen beelden en film.
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SPIEGELTRUC
Die beelden zijn gemaakt door wassenbeeldenmuseum Grévin
in Parijs. Daar komen ook de nagemaakte vrienden van
Chaplin vandaan, zoals Winston Churchill en Albert Einstein.
Met die laatste is nog een geweldige grap uitgehaald. Ga maar
eens kijken in de badkamer van de villa. Mooiste spiegeltruc
aller tijden. Alsof de komiek hem zelf bedacht heeft.
Om ‘zijn’ World weer te verlaten, moet – zoals gewoonlijk – de
shop genomen worden. Van kijken zonder kopen wordt een
mens hier ook al vrolijk. Al die gasten uit allerlei landen die
bolhoeden passen en raar gaan lopen met een wandelstokje.
Een attractie op zich.
VEVEY - MODERN TIMES HOTEL
In het nabij gelegen Vevey – een prima stad aan het
Meer van Génève – werd de wereldberoemde inwoner
van buitenlandse komaf al langer geëerd. Op flats in een
buitenwijk zijn enorme muurschilderingen van Chaplin
aangebracht en een chocolatier in het centrum heeft
bonbons gemaakt in de vorm van die maffe schoenen.
Wie de Chaplin-tour stijlvol wil afsluiten, gaat nog even
kijken naar zijn graf. Daar wordt een mens niet vrolijk
van. Kom daarom weer lekker bij in het, eveneens pas
geopende, Modern Times Hotel. Schrik niet als de
receptionisten keihard lachen als iemand voor de balie
staat. Ze lachen hun clientèle niet uit maar kijken naar
de slapsticks die op de achtergrond worden vertoond.
Het hotel is niet alleen genoemd naar een film van
Chaplin maar overal duiken herinneringen aan hem op.
Museumstukken in het restaurant, boeken, foto’s,
regisseursstoelen, afbeeldingen op de zeep en de
shampoo in de badkamers en hé, daar issie weer, op het
schoteltje als je een koffiekopje optilt. En, ga slapen met
de voeten op het kussen want bij het wakker worden is
lachen onvermijdelijk bij het zien van een verrukkelijke
foto van de komiek die boven het hoofdeinde hangt.
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PROEF TURKIJE

COLOFON

Als je uit een mini-kombuis op een mooi zeilschip de lekkerste Turkse gerechten kunt toveren, ben je een kunstenaar.
Chef-kok Erdal kookt zó lekker tijdens een blue cruise, dat gasten bleven vragen om de recepten.
En dus publiceerden Nathalie D’Alessandro en Michael van Kolfschooten van SWS Sailing - gelukkige eigenaren van prachtige,
authentieke zeilschepen waarmee ze blue cruises over de zeeën bij Turkije en Griekenland organiseren – een kookboek met
gemakkelijke recepten. Zoals deze sigara börek, waarmee je de smaak van de zon in huis haalt.
www.swssailing.nl

SIGARA BÖREK

Turks deeggerecht gevuld met kaas en groente*

Voor 4 personen

INGREDIËNTEN
1 bosje bladpeterselie
1 bosje munt
300 gram feta
1 ei
1 eetlepel milde paprikapoeder
1 vel yufka 80 cm doorsnede (Turkse winkel)
1 eiwit
zonnebloemolie
BEREIDING
• Pluk de blaadjes van de peterselie en de munt en hak ze fijn.
• Prak de feta fijn met een vork.
• Kluts het ei en voeg de feta, fijngesneden peterselie en munt en paprikapoeder toe.
• Roer tot een grove pasta. Dit is de vulling van de ‘sigaren’.
• Leg de yufka op een plank en snijd in 8 ‘pizza’punten.
• Leg op 5 centimeter van de ronde kant van de yufkapunt een strookje vulling. Houd de zijkanten ook vrij.
• Vouw de ronde kant over de vulling heen en druk lichtjes aan.
• Vouw de zijkanten naar binnen.
• Bestrijk de nog lege punt met eiwit.
• Rol het deeg verder naar de punt zodat je mooie strakke ‘sigaar’ krijgt.
• Bak de sigara een paar minuten in zonnebloemolie in een pan of laat ze goudbruin worden in de frituur.
Serveer met sweet chili saus.
* kan ook met gehakt.

AFIYET OLSUN! EET SMAKELIJK!
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