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A i l a n di n L a u w c r s oog is proeflokaal,
informatiepunt en
streekwinkel.Met zoveel functiesis er
geenruimte meer
voor 'restaurant'.
Maar dat wil niet zeggen dat je hier niet
kunt eten.

Voordezerubriekgaan
LC-ioumalisten
uit eten met
Brendade hraan, docente
hospitalitymanagemêntr
en
EdzardDelstra,docentgastro.
nomig vande opleiding
internationalhospitalitymanagementaanStendenHogeschool
in leeuwarden.Dit bezoekis
onaangekondigd,
hetverslagis
dan ook eenmomentopname.

og eengelukjedat weop
internet hadden gele't
zen dat Ailand naast
restaurantPierenendis
gevestigd.Dat staatwel
aangegeven
op de bordjesin de haven van Lauwersoog.Op vrijdag,
zaterdag en zondag komen er de
meeste dagjesmensen.Op weg
naar Schiermonnikoog,als gast
van het natuurgebieden recreatiepark aan de andere kant van de
diik, of speciaalvoor de haven.Je
kunt hier lekker uitwaaien. Wat
heet, als wif er ziin blaastde wind
ons naar binnen.Hier brandt de zwarezwarte kachel. Het weer is er nog niet naar
om de puien op te takelen en de
zon naar binnen te laten schilnen.
Het oogt weliswaarzonnig, maar
de wind is koud.
Een man in een dikke gebreide
trui gooit nog een blok op het
vuur. De geur van brandendhout
prikkelt evenin onzeneuzen.Achter de bar windt BarbaraGeertsema - zoalsze bliikt te heten - zich
op over een snijapparaatdat niet
doet wat het belooft. ,,Deman op
de beurs was er heel handig mee,
maar geef mii maar een mandoline", zegt ze.Waarmeeze een professionele plakjessniidmachine
bedoelt.

kott ik iullie
,,()w
, a a r s c h i j n l i jm
eerst even vragcn wat jullie willen", zegtzc alszc ziet dat B.en ik
het menu bestuderen. Ach, we
volgden de discussiemet interesse,zullen we maar zeggen.Op het
menu staatde versevis die vrijdag
is binnengekomen: schol,schelvis,
wiiting en poon. B. kiest scholfilet
met zelfgemaakte friet, ik wil
graag het mosselpannetje met
speltbrood. Als voorafje laten we
de (,,heellekkere" - aldus Barbara)
garnalenkroketjes
noteren.
,,Willen jullie garnalen pellen
terwijl wii koken?"Barbaraschept
een schaaltjevol uit haarvoorraad
en zet ons aanhet werk. Wenemen
plaats op een kleine verhoging
met uitzicht op de veerbooten het
wad.We zitten op krukjes met geborduurdekussens,voor ons staat
een verrekiiker en er liggen kranten om te lezen.En alsdat niet voldoendevertier is: tegen de muur
staat een grote kast vol folders
overduurzamevisserij,'slowfood'
en streeknieuws.Vandaar 'informatiepunt'.
We kijken eensevengoed rond.
De man van de kachelblijkt,,bijna
een meubelstuk",zo graag zit hij
hier. Barbararaadt hem de schol
aan, dus hii houdt niet alleenhet
vuur in de gaten of de krant. Wij

vermoedendat hij een oogjeheeft
op een van beide vrouwen in de
keuken...
Barbaravertelt graagover haar
passie:slow fish. En alsze met een
boekie over slow food aankomt,
scheelthet weinig of ze trekt een
kruk bii de tafel om ons te informeren.Al komen inmiddels andere gasten binnenwandelen. ,,lemand met passievoor haar vak",
oordeelt B. glimlachend. ,,Maar
een visser,geenhorecatijger."
't
Ailand is geopenddoor de grote inspirator van de slow food-beweging:CarloPetriniin ltalië.Voor
hem was de maat vol toen in ziin
woonplaats een McDonald's verreesnaasttraditionelerestaurants
waar al generatieslang met verse
streekproducten wordt gekookt.
Fastfood in een land dat bekend
staat om ziin keuken en passie
voor eten? Daar wilde hii wat tegenoverstellen.
,,Carlois gek op mijn man Jan",
vertelt onze gastvrouw.Het visserspaartrekt er doordeweeksop
uit om te oogstenvan de zee.In het
weekeinde zetten ze hun gasten
eenvoudig en eerliik eten voor,
puur en onbewerkt. Zonder opsmuk.
De garnalenkroketjeszijn top.
De korst heerlijk krokant, de vul-

ling smeuiig en vol herkenbare
garnaalties. De scholfilet van B.
smaakt haar prima. Ze kan hem
met eenlepelvan de huid af scheppen. Er ligt verse salademet dun
gesnedenwortel bij. De mosselen
ziin niet allemaal evengroot, zoals
in een zak van de supermarkt.
Hoeft niet, ook de kleintjes smaken prima. Ze zijn op traditionele
manier bereid: gekookt met
groentegarnituur van ui, peterselie en wortel.
Voor B. arriveerde ook een
schaaltje speltbrood, terwijl ze
frieties had besteld. Oeps. Snel
wordt de fout hersteld,maar dan is
B. al halverwegehaar vis. We hebben mayonaise bij de friet gevraagden wat boter bij het brood.
Sausjesontbrekenverder,en toch
willen we onze kelen wel een beetie smeren. De boter kriigen we in
sierlijkekrullen.B:,,Datlukt ie met
margarine niet." En bovendien
drinken we Bionadepriklimonade
met gember/sinaasappelsmaak,
en biologischeappelsap.
AIs dessert laten we één stuk
zelfgemaakteappeltaart aanrukken en tweevorken.,,|emoesteens
weten hoeveel mensen hiervoor
naar't Ailand komen", zegtBarbara. We drinken er thee bij: grote
glazenwaar we zakieshoning bij
kriigen.Weweifelennog evenvoor
we naar buiten lopen, waar de
wind de wolken langs de hemel
jaagt.Sneleenzonnigefoto en dan
de auto in.
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