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Nu denk ik bij dat woord aan sterke vrouwen in het 
algemeen. Ik ben zelf een mamoesjka geworden: ik 
ben een paar keer van baan veranderd, ik heb in 
restaurants gewerkt en ik heb een zoon gebaard. Nog 
steeds werk ik hard – en ik ben blijven koken.

Het begrip ‘mamoesjka’ houdt voor mij niet alleen 
in dat je kunt bereiken wat je wilt. Het heeft ook alles 
te maken met vroeger en nu. Het gaat erom culinaire 
tradities te behouden en over te brengen naar de 
moderne wereld.

Ik ben in 1984 geboren in Kakhovka, amper twee uur 
rijden van de grens met de Krim. Als mensen zeggen dat 
ik aan kou gewend moet zijn, besef ik hoezeer het beeld 
dat westerlingen van Oekraïne hebben, wordt bepaald 
door dat van Rusland: groot, grauw, troosteloos. Toch is 
het van het zuiden van Oekraïne maar een uur vliegen 
naar Turkije. Onze winters zijn zacht, onze zomers zijn 
lang en heet, en ons eten is een feest van kleur en smaak. 

Als ik aan thuis denk, zie ik reusachtige zonnebloe-
men voor me – en ook een roze tomaat, zo groot als een 
kleine grapefruit, met barsten in het suikerige vel, dat  
je er gemakkelijk af kunt halen, waarna je de tomaat in 
ongeraffineerde zonnebloemolie dompelt. 

In onze jeugd leerden we eten wat het seizoen biedt. Er 
was niets anders – gelukkig maar! Ik herinner me de geur 
van de eerste stekelkomkommer in mei. Boven de kom 
waarvan hier en daar het emaille af was gesprongen, 
sneed mijn moeder hem in stukken. Daarna deed ze er 
tomaten, radijsjes en een heel bosje gehakte dille bij. Het 
geheel bracht ze op smaak met flink wat peper en zout en 
schepte ze om met een lepel smetana – de zachtste zure 

Вступ | Inleiding

room die er bestaat. Ik genoot het meest van het moment 
waarop ik een stuk brood in het overgebleven plasje 
roze dressing met de geveerde takjes dille doopte, en zag 
hoe het zich volzoog.

’s Zomers renden we door velden vol zoete, besnorde 
peulen, die we vlak voor onze mond open lieten 
springen, zodat de verse groene erwtjes over onze tong 
rolden. Er waren ganzen, die naar onze met moerbeien-
sap bevlekte voeten pikten, en geiten, die mijn oma de 
namen van politici gaf – de ene heette Hoessein en de 
andere Sjevardnadze. Vraag maar niet waarom.

Er was groene borsjtsj, afkomstig van geslonken 
zuring en fijn gehakte lente-uitjes, en gekroond met 
partjes gekookt ei. Ik herinner me dat ik de nectar uit 
de bloesems van acacia’s en uit petunia’s zoog, een 
traktatie die je gewoon buiten kon krijgen. Ik zie voor 
me dat mijn tante suiker op verse zure kersen strooi- 
de, die ze vervolgens in vliesdunne vierkantjes deeg 
wikkelde. Deze buideltjes dompelde ze in een pan 
kokend water. De verleidelijke geuren van warm 
maanzaadgebak, van kwarkkoekjes, appeltaart en 
‘wespennestjes’ kan ik nog steeds zó oproepen.

Al ben ik zo Oekraïens als maar kan, ik ben altijd trots 
geweest op de culturele verscheidenheid die er in Oekraï- 
ne is te vinden. Mijn grootmoeder van vaderskant komt 
uit Siberië, mijn moeder heeft Joodse en Bessarabische 
(Moldavische) wortels, mijn vader is geboren in Oezbeki-
stan en we hebben Armeense ver wanten en Ossetische 
vrienden. Dit boek is een lofzang op al die vrouwen (en 
mannen) door wie ik ben op gevoed en met wie ik op- 
groeide, en op het voedsel dat zij met liefde bereidden. 

Mamoesjka is eigenlijk geen echt woord… 

In 1996 zagen mijn broer Sasha en ik voor het eerst de film The Addams Family (in de 
Oekraïne van na het Sovjettijdperk kwam alles een jaar of vijf later). Op een gegeven 
moment begon een groep Amerikaanse acteurs een soort Oost-Europees taaltje te praten 
en gingen zij de mamoesjka dansen. Deze ‘dans van broederliefde’ hadden ze geleerd van 
verwante Kozakken. Onze hele familie vond dit deel van de film ongelooflijk grappig en 
sindsdien noemden mijn broer en ik onze moeder ‘Mamoesjka’. 



Dit eten is mij zo vertrouwd, dat ik pas besefte dat het 
iets bijzonders was, toen ik chef-kok werd. Des te groter 
werd dit besef, toen het conflict in Oekraïne losbarstte. 
Het zette me ertoe aan de recepten vast te leggen, voordat 
het te laat zou zijn. Oekraïne heeft niet alleen een rijke 
geschiedenis en een rijke cultuur, de Oekraïners kunnen 
zich ook heel goed aanpassen en zijn bijzonder tolerant.

Aanvankelijk zag ik dit boek als een reisgids naar een 
weinig bekend culinair gebied, bedoeld voor mensen die 
hun culturele horizon willen verbreden, maar toen het 
af was, realiseerde ik me dat het voor iedereen aantrek-
kelijk is. Het biedt lichte zomergerechten naast stevige 
kost en pittige bouillons, waarvan de geur alleen al een 
verzadigd gevoel heeft. Voor wie van zoet houdt, zijn er 
verrukkelijke desserts en taarten. Ook leert dit boek u 
hoe u kaas kunt maken en voedingswaren kunt in leg- 
gen, wat past in de trend naar duurzaamheid en zelf - 
voorziening. De bereiding van sommige gerechten is 
tijdrovend, maar andere staan in een mum van tijd op 
tafel. Bijna alle recepten zijn afkomstig van mijn familie, 
op een paar van mezelf na, die ik in het geheel vond 
passen omdat ik ze vaak gebruik.

Geen van de recepten is bindend. Ik hoop juist u ertoe 
te verleiden ze aan te passen aan uw eigen smaak. Koken 
gaat het best op intuïtie. Als het deeg te nat en te zacht 
aanvoelt, trek u dan niets aan van wat er in het recept 
staat. Misschien is het in uw keuken vochtiger dan het 
in de mijne was toen ik het recept maakte; gebruik dan 
gewoon wat meer meel. En als u niet van dille houdt, 
laat dit kruid dan gewoon weg of vervang het door 
een ander. Geef dille wel eerst een kans: 
u zult merken dat het niet 
alleen bij vis, maar 
ook bij tal van 
andere ingrediën-
ten prima smaakt.

Ik hoop dat u met 
plezier naar mijn 
vaderland zult kijken 
– door de ogen van een 

mamoesjka – en dat u met een glimlach de verhalen 
zult lezen die ik u over mijn familie vertel.
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супи 
Bouillons en soepen



Heel belangrijk voor deze soep is een goede fond, wat trouwens voor alle bouillons in dit 
boek geldt. Het vlees dat u gebruikt, moet goed gemarmerd (doorregen) zijn, anders wordt 
het niet mals. In een echte borsjtsj hoort salo (gezouten en gekoeld spek, zie blz. 136), fijnge-
sneden met knoflook, en op het laatst toegevoegd. Ook van een magere soepkip kunt u een 
geurige borsjtsj trekken.

Voor 4 personen

200 gr rode bieten, geschild  

 en in staafjes gesneden

200 gr aardappels, geschild  

 en in blokjes gesneden

2 eetl. zonnebloemolie

1 ui, gesnipperd

1 wortel, geschrapt en grof geraspt

1 rode paprika, van zaden en zaadlijsten  

 ontdaan en in stukjes gesneden

1 eetl. tomatenpuree

1 vleestomaat (ontveld), grof geraspt, of  

 100 gr gefermenteerde tomaten  

 (zie blz. 157)

½ kropje witte kool, in sliertjes gesneden

400 gr rode kidneybonen uit blik,  

 uitgelekt en afgespoeld

zeezout en versgemalen zwarte peper

Bouillon
500 gr ossenstaart of klapstuk met been

1 ui, gepeld maar heel gelaten

1 blaadje laurier

2,5 l koud water

Voor het opdienen
100 ml zure room

½ bosje dille, gehakt

pampoesjki (zachte broodjes met 

gemalen knoflook; zie blz. 42)

1 Zet voor de bouillon in een grote pan het vlees, de hele ui en het 

blaadje laurier op met 2,5 liter koud water. Strooi een beetje zout en 

peper in het water en verhit alles 30 minuten op laag vuur. Schep af en 

toe het schuim dat boven komt drijven weg. 

2 Voeg de bieten en de aardappels aan de bouillon toe. Strooi flink wat 

zout en peper in de pan en laat alles weer 30 minuten doorkoken op 

laag vuur.

3 Verhit ondertussen de zonnebloemolie in een koekenpan. Voeg de 

stukjes ui en wortel toe en bak ze 5-7 minuten, onder voortdurend 

roeren en met het vuur op half, tot de wortel smeltend zacht is en bijna 

begint te karamelliseren. Deze typisch Oekraïense manier van fruiten 

wordt smazhennya of zazharka genoemd.

4 Voeg de rode paprika en de tomatenpuree toe aan de gefruite ui en 

wortel en laat alles 2 minuten pruttelen. Voeg de geraspte verse tomaat 

of de gefermenteerde tomaten toe. Roer alles om. Kook het mengsel iets 

in en voeg het toe aan de bouillon.

5 Voeg de kool en de bonen toe en kook ze in circa 7 minuten gaar in de 

bouillon. 

6 Schep de bouillon in diepe borden. Garneer het gerecht met zure 

room en gehakte dille en geef er pampoesjki bij.

Oekraïense bietenbouillon
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In de prille lente plukken we manden vol zuring uit mamma’s moestuin, rapen we eieren 
van haar eenden en koken we deze prachtige smaragdgroene soep. U mag er groente- of 
kippenbouillon voor gebruiken, maar die haalt het niet bij een weelderige eendenbouillon 
met een pittige toets van verse zuring. Oma Lusia bakte altijd een stapel plachindi (Molda-
vische platte broden, zie blz. 47) om erbij te geven. Ik raad u aan de eendenborst voor een 
ander gerecht te bewaren (gebruik ze in plaats van varkensvlees voor de nudli op blz. 98) en 
alleen de rug, de poten, de vleugels en de organen voor deze bouillon te gebruiken.

Voor 4-6 personen

1 uitje, gesnipperd

1 wortel, geschrapt en geraspt

2 aardappels, geschild en in stukken  

 gesneden

100 gr groen (blad en stelen) van rode  

 bieten, gehakt, of 1 rood bietje,  

 geschild en in staafjes gesneden

50 gr zuring, met de stelen in plakjes  

 gesneden

2 lente-uitjes, in ringen gesneden

Bouillon
rug, vleugels, poten en organen  

 (behalve de lever) van 1 eend van  

 gemiddelde grootte

1 ui, gepeld, maar heel gelaten

1 blaadje laurier

2,5 l koud water

zeezout (in vlokken) en versgemalen  

 zwarte peper

Voor het opdienen
2 kippeneieren (of eendeneieren),  

 hardgekookt, gepeld en in stukjes  

 gesneden

½ bosje dille, gehakt 

½ bosje peterselie, gehakt

60 ml zure room

1 Maak eerst de bouillon: leg de stukken eend met de organen, de hele 

ui en het blaadje laurier in een grote pan. Giet er 2,5 liter water op en 

voeg een snufje zeezout toe. Breng het water tot net tegen de kook. 

Schep telkens het schuim weg dat boven komt drijven. Draai het vuur 

zo laag mogelijk en kook alles 1½ tot 2 uur door tot het vlees van de 

botten valt. De hoeveelheid vocht zal met bijna de helft verminderen. Er 

kan nog wat nog schuim boven komen; schep het meteen weg.

2 Giet de bouillon door een zeef in een grote kom. Bewaar de stukken 

eend, maar doe de ui en het blaadje laurier weg. Giet de gezeefde 

bouillon weer in de pan. Proef de bouillon en breng hem op smaak 

met zout en peper.

3 Haal het vlees van de botten en zet het apart; doe de botten weg.

4 Schep een soeplepel (opscheplepel) eendenbouillon van het oppervlak 

(waar het vet op drijft) en giet het in een koekenpan. Kook het vocht een 

minuut op hoog vuur, zodat het water verdampt en het vet overblijft. 

Voeg de ui en wortel toe en fruit ze 5-7 minuten, onder voortdurend 

roeren en met het vuur op half, tot ze zacht en lichtelijk gekaramel- 

liseerd zijn. De bedoeling hiervan is dat de bouillon een zoete toets 

krijgt.

5 Voeg eerst de gefruite ui en wortel aan de bouillon toe en dan de 

aardappels. Kook alles 10 minuten.

6 Voeg het fijngesneden groen van rode biet of de staafjes rode biet toe. 

Kook de bouillon 5 minuten door en draai dan het vuur uit.

7 Verdeel het eendenvlees over 4-6 soepkommen. Leg op elke portie 

wat rauwe zuring en lente-ui. Giet de hete bouillon erover. Garneer 

het gerecht met ei, dille en peterselie. Schep in elke kom een lepel zure 

room.

Zuringbouillon
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Het woord pampoesjka kan worden gebruikt om een gezellige dikke vrouw aan te dui-
den. Pam-poesj-ka! Deze even rondborstige broodjes worden van oudsher bij rode bors-
jtsj (zie blz. 12) gegeten. In Oekraïne gebruiken we gewone knoflook, dus is het niet erg 
als u geen natte (verse) knoflook kunt krijgen. Het brood smaakt er niet minder om.

1 Maak eerst een gistdeegje. Los de gist en de suiker op in 225 ml 

water (het water moet op lichaamstemperatuur zijn – heet water 

doodt de gistcellen!). Voeg 200 gram bloem aan het gistpapje toe en 

roer alles snel door elkaar. Bedek de kom met plasticfolie en zet hem 

een nacht in de koelkast. 

2 Voeg de volgende morgen 200 gram bloem en 8 gram zeezout aan het 

gistdeegje toe. Kneed de massa op een met bloem bestoven werkblad tot 

een glad en soepel deeg.

3 Verdeel het deeg in acht stukken en vorm er ronde broodjes van. 

Leg de broodjes naast elkaar in een met olie ingevette ovenschaal of 

in een rond taartblik van 24 cm in doorsnee. Zet de schaal of het 

blik afgedekt op een warme plaats om het deeg te laten rijzen. Wacht 

tot het in volume is verdubbeld; de broodjes horen op te bollen.

4 Verwarm ondertussen de oven voor op 220°C. Roer in een kommetje 

de knoflook met een snufje zout en de peterselie door 

de olie. Laat de smaken intrekken.

5 Bestrijk de opgebolde broodjes royaal met een in los- 

geklopt ei gedoopt kwastje en bak ze 20-25 minuten, 

tot ze een glimmend goudbruin korstje krijgen. Haal ze 

uit de oven en bestrijk ze met de knoflookolie. Zet de 

broodjes meteen op tafel.

Oekraïens knoflookbrood
Voor 8 broodjes

15 gr verse gist of 7 gr gedroogde gist

1 theel. basterdsuiker

225 ml warm water

400 gr bloem en wat extra voor  

 het bestuiven

8 gr fijn zeezout

3 eetl. zonnebloemolie en wat  

 extra voor het invetten

20 gr verse of gedroogde knoflook,  

 geplet

½ bosje peterselie, fijn gehakt

1 eenden- of kippenei, losgeklopt,  

 voor het bestrijken
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