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Lima
Sensationele smaakmaker

Is het de natuurlijke rijkdom? De culturele smeltkroes? Of toch het bondgenootschap  
van goedgemutste sterrenkoks? Redenen in overvloed waarom Lima zich heeft ontpopt tot 
een stad om de vingers bij af te likken. Een culinaire ontdekkingstocht in vijf ingrediënten.  

TEKST MATTHIJS MEEUWSEN - FOTOGRAFIE JUSSI PUIKKONEN

               Reist u 
   regelmatig 
         via Schiphol?

Word Privium lid voor € 215,- per jaar of 4 maanden op proef voor € 79,-*.
• Priority toegang naar security
• Snelle grenspassage met irisscan
• Toegang tot de ClubLounge
• Vooraan parkeren

Ga naar Schiphol.nl/privium voor alle voordelen.

*Vanaf 1 oktober 2017: Privium Proef € 89,-

Time is the biggest luxury
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Favorieten 
> Mistura 
Van 8 tot en met 17 september viert  
Lima de tiende editie van het Mistura 
Food Festival: een culinaire knalfuif  
vol kookworkshops, eetkraampjes  
en gastoptredens van internationale 
 sterrenkoks. 

> amaZ
Nog niet genoeg van het exotische fruit? 
Bij amaZ serveert chef Pedro Miguel 
 Schiaffino palmhartsalades, jungleslakken 
met chorizosaus en meer wonderschone 
interpretaties op klassiekers uit het 
 Amazonewoud.

> Mercado 28
Deze moderne foodhall wordt later dit 
jaar geopend in de kosmopolitische  
wijk Miraflores. Op 800 vierkante meter 
moeten zeker twee dozijn aan eigentijdse 
eettentjes herrijzen.

Meloenpeer 
met zee-egel en 

zwaardschede.

De ligging van Lima aan de Stille Oceaan is perfect 
voor de vangst van verse vis, die de chef-koks 
omtoveren tot heerlijke gerechten als ceviche.

Mercado de Surquillo: 
van alle markten thuis.

Aguaymanto of 
goudbes: zoete 
vitaminebommetjes 
uit de Andes.

Oceaan, hooggebergte en regen-

woud. Het Peruaanse landschap 

vormt een schier onuitputtelijke 

voorraadkast vol verrassende 

ingrediënten. 

De marktkooplieden van de Mercado  de
Surquillo hebben hun groente en fruit deze 
morgen weer met wiskundige  precisie 
opgestapeld. Mango’s zo groot als rugby-
ballen. Pompoenen die je bijkans met twee 
man naar huis moet tillen. En een keur aan 
vreemdsoortige koopwaar zoals cherimoya 
(een leerachtige kogel vol kauwgomballen-
zoet vruchtvlees), carambola (een gladde 
stervrucht met een uppercut aan zuur) en 
caigua (een klimmende kronkelkomkom-
mer). “Moet je proeven”, wenkt culinaire 
gids Maria Fe de la Piedra, met een soort 
opengebroken appel vol goudgeel vrucht-
vlees in de hand. “Dit is lucuma.” Het spul 
smaakt subtiel zoet met een verre echo 
van ahornsiroop. “Lekker, hè? Echt ideaal 

om te verwerken in sappen en  desserts. 
Wij Peruanen zijn er gek op.”

Biodiversiteit
En dat terwijl veel van het tropische fruit 
niet lang geleden nog nauwelijks verkrijg-
baar was in Lima. Door een vervallen 
wegennet, armoede, criminaliteit en het 
schrikbewind van binnenlandse guerrilla-
bewegingen kwamen de inwoners in de 
jaren 80 en 90 zelden buiten de stad. Van 
het Amazonewoud en het Andesgebergte 
hadden de Limeños heus wel gehoord. 
Maar vanuit hun stedelijke bubbel realiseer-
den slechts weinigen zich dat het landschap 
van hun vaderland de rijkste biodiversiteit 
op aarde herbergt. Nergens ter wereld slaan 
oceaan, hooggebergte en jungle zo dicht bij 
elkaar de handen ineen. “Er zijn 117 micro-
klimaten op aarde in kaart gebracht”, weet 
Maria Fe. “Peru herbergt er daar 84 van.” 
Het resultaat: een keur aan verrassend voed-
sel dat steeds vaker op de kruip-door-sluip-
door-markten van Lima ligt uitgestald. >> 

Tropisch fruit

Schatten van de Amazone
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Eeuwenoude aardappelen

Innovatieve 
Inca’s
Veel van de populairste ingrediën-

ten in Peru – en ver daarbuiten – 

werden al eeuwen geleden op de 

kaart gezet. Duizenden soorten 

aardappels bijvoorbeeld. 

Virgilio Martínez en kornuiten zetten niet 
alleen de natuurlijke rijkdom van Peru op 
een voetstuk. Hun gerechten zijn ook een 
diepe buiging naar de vele volkeren die het 
land rijk is. Zonder de oorspronkelijke 
bewoners van de Andes en Amazone 
 zouden de moderne sterrenchefs veel ingre-
diënten nimmer op tafel kunnen zetten. 
Martínez: “Wij koken vernieuwende gerech-
ten, maar wel degelijk met een groot respect 
voor ons culinaire erfgoed. Neem de aard-
appel. De volkeren op de hoogvlaktes 
 kennen maar liefst 4.200 verschillende  
soorten die soms al 9.000 jaar worden 
geteeld. Daar profiteer ik nog elke dag van.” 
En er zijn meer moderne ingrediënten die 
in Peru al vele eeuwen geleden werden ont-
dekt. Quinoa bijvoorbeeld. Lang voordat ‘de 
moeder aller graan’ wereldwijd hipstercafés 
en veggiefoodtrucks veroverde, teelden de 
Inca’s het al op hun experimentele land-
bouwterrassen. Pimpelpaarse mais? Zelfde 
verhaal. De bonte mix aan ocaknolletjes? 
Idem dito.

Favorieten 
> Cumbres 
’s Werelds hipste graan leent zich niet alleen 
voor saladbowls en stoofpotjes. Het ambach-
telijke biermerk Cumbres brouwt in Lima van 
quinoa ook voortreffelijk bier met een zijde-
zachte afdronk.

> Casa de la Gastronomía Peruana
Van aardewerken cavia’s tot eeuwenoude 
 empanada’s: in de vaste exhibitie van dit 
nieuwe minimuseum duik je in de fascinerende 
geschiedenis van de Peruaanse keuken.

 >>  

Dit jaar werd Virgilio 
Martínez door zijn inter-
nationale collega’s ook 
nog eens verkozen tot de 
beste chef ter wereld.

Varkensvlees met 
amarantzaad, zwarte 

mashwasaus en 
pancapepertjes. 

Central: al drie jaar in de top 5 
van ‘s werelds beste restaurants.

Favorieten 
> Mater Iniciativa
In de onderzoekstak van restaurant 
 Central bestuderen tien medewerkers  
– onder aanvoering van Martínez’ zus 
Malena – voortdurend de mogelijkheden 
van onbekende ingrediënten.

> Drie musketiers
Naast Central (5) staan ook Maido (8) van 
Mitsuharu Tsumura en Astrid & Gastón 
(33) van Gastón Acurio in de World’s 50 
Best. De drie Peruaanse celebritychefs 
zijn goed bevriend en wisselen vaak 
 culinaire ontdekkingen uit.

> Fiesta
Rijst met gemarineerde eend of slow-
cooked geitenribben. Dit gelauwerde  
restaurant van chef Hector Solis is  
een ode aan de traditionele, vaak 
 genereerde keuken van Peru’s meest  
noordelijke regio.

Eén groep gaat in de Peruaanse 

natuur voorop in de zoektocht naar 

onontdekte ingrediënten: Lima’s 

begeesterde sterrenchefs. 

Sinds de World Travel Awards – de Oscars 
van de reisbranche – in 2012 een categorie 
in het leven riepen voor ’s werelds beste 
culinaire bestemming sleepte één land vijf 
keer op rij de winst in de wacht: Peru. 
Logisch ook. De Peruaanse keuken is het 
laatste decennium bezig aan een renaissance 
die zijn weerga niet kent. Nergens komt die 
wedergeboorte zo tot bloei als in de hoofd-
stad. Tot op de hoogste trede van de gastro-
nomische ladder: Lima is de enige stad ter 
wereld met twee restaurants in de top tien 
van de vermaarde World’s 50 Best-ranglijst. 

Ecosystemen
Vaandeldrager van het hechte gezelschap 
sterrenchefs is Virgilio Martínez, die achter 
de pitten van zijn Central zo overstroomt 

van creativiteit dat hij zich één onvoorstel-
bare uitdaging heeft opgelegd: hij kookt in 
wat hij ‘eetbare ecosystemen’ noemt. In de 
praktijk betekent dit dat de 17 gerechtjes 
van zijn marathonmenu elk een bepaalde 
hoogtegraad in het Peruaanse landschap 
vertegenwoordigen en enkel zijn opge-
bouwd uit de veelal volkomen onbekende 
planten, kruiden, groentes, vruchten en 
wortels die hij aldaar heeft opgeduikeld.  
“Ik ben waanzinnig nieuwsgierig”, glundert 
Martínez. “Ik verlaat de keuken voortdu-
rend om in alle uithoeken van Peru naar 
nieuwe ingrediënten te speuren.” Op de 
wanden van Central worden in stijlvolle 
fotografie de vondsten geëerd die het terug 
in Lima al tot de kaart schopten. Cushuro 
bijvoorbeeld: piepkleine, doorschijnende 
algenballetjes die bij de juiste weersomstan-
digheden bovendrijven in Peruaanse berg-
meren – inmiddels het ‘kaviaar van de 
Andes’ gedoopt – en bij Central in zowel 
verrukkelijke voorgerechten als tongstre-
lende toetjes gebruikt.  >>  

Onbekende algenballetjes

Kaviaar van de Andes

Andesaardappeltjes 
met een dip van 

alpaca, muñamunt 
en boomtomaat.
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Favorieten 
> Isolina  
Nog zo’n favoriet van de plaatselijke 
 sterrenkoks: de gulle borden Peruaanse 
comfortfood van chef José del Castillo.

> Bistro 1087
Waarom de stronk van je broccoli weg-
gooien als je hem ook kan reduceren 
tot een smeuïge crèmesaus? De hippe 
(groente)gerechten van Palmiro Ocampo 
zijn een lofzang aan de Zero Waste- 
filosofie.

> Osso 
Limeños zijn meer van de vis en groenten 
dan van het vlees. Dit carnivorenparadijs 
(denk: van wagyutartaar tot chiliworstjes) 
van slagerschef Renzo Garibaldi is de 
 uitzondering op die regel.

Mitsuharu Tsumura 
en zijn keukenstaf.

In restaurant 
La Rosa Nautica ligt 
de verse vis voor 
het opscheppen.

Subtiel en toch krachtig: Nikkeigerechten 
combineren het beste van twee werelden.

In de 19e eeuw verwelkomde Lima 

nieuwkomers uit alle windstreken. 

Vooral de Japanse arbeidsmigran-

ten drukten algauw hun stempel 

op de lokale keuken.

Een Peruaanse stoofpot met gefermen-
teerde sojasaus. Sashimi met limoensap en 
chilipepers. Wie de restaurants van Lima 
afstruint, stuit overal op voorbeelden van 
Nikkei: de culinaire kruis bestuiving tussen 
Peruanen en Japanners. “Tegenpolen trek-
ken elkaar aan”, vertelt Mitsuharu Tsumura. 
“De Japanse keuken is subtiel, vol lichte 
smaken. De Peruaanse keuken juist krachtig 

en pittig. Nikkei staat voor de perfecte 
balans tussen beide.” Mitsuharu kan het 
weten.  Nergens vind je smaakvollere 
 voorbeelden van de Peruaans-Japanse 
fusionkeuken dan in zijn restaurant Maido. 
Ceviche met makreel en chulpimais. 
 Dimsum van inktvis met gepofte quinoa. 
 Garnalen in criollosaus. Met zijn smaak-
makende gerechten – bomvol zeevruchten, 
zoals het de Nikkeikeuken betaamt – 
kookte hij zich een weg omhoog tot het 
pantheon van gastronomische grootheden.

Geen opsmuk
Denk echter niet dat de smaakrevolutie 
van Lima zich alleen op sterrenniveau laat 

gelden. Topchefs als Tsumura en Martínez 
schuiven zelf bijvoorbeeld maar wat graag 
aan bij de ogenschijnlijk nietszeggende 
viskot Al Toke Pez. Eerlijk is eerlijk: je zou 
er zo aan voorbijlopen, zij het dat de 
 klanten er elke ochtend al rijendik voor  
de deur staan te drommen voordat chef 
Tomás Matsufuji goed en wel zijn luiken 
heeft geopend. In een wild rookgordijn vol 
aangekoekte pannen gaat hij vervolgens met 
de dagvangst in de weer. Dat Matsufuji 
wars is van enige opsmuk, mag  duidelijk 
zijn gezien de plastic bekertjes waarin de 
leche de tigre (het vocht uit de ceviche) 
wordt uitgeserveerd. Maar de smaak is er 
geenszins minder op.  >> 

Verse vis

Makreel met mais

Wars van opsmuk: Tomás 
Matsufuji van Al Toke Pez.
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Stephen Campbell: 
“Pisco is een geniepig drankje.”

Een stevige dorstlesser bij de maal-

tijd? Peruaanse pisco doet zelfs 

ervaren kroegtijgers wankelen. 

De beste uitvindingen worden uit nood 
geboren. Toen de Amerikaanse barman 
Victor Morris in 1921 in zijn kroeg te 
Lima net de laatste druppels whisky had 
uitgeschonken, besloot hij het spul in de 
volgende whisky sour dus maar te vervan-
gen door het Peruaanse pisco: een distil-
laat van wijn dat ooit is ontstaan tijdens 
de Spaanse kolonisatie. Morris’ vinding-
rijkheid betekende de geboorte van de 
pisco sour: tot op de dag van vandaag de 
populairste cocktail in elke Peruaanse 
kroeg. Een flinke laag pisco, een scheut 
citroensap, twee vingers geklopt eiwit en 
een klein bittertje. Meer is het niet. Maar 

Slapen in Lima
Hotel DoubleTree El Pardo is een comfortabel 
hotel in het hart van Miraflores, de meest 
 levendige en moderne wijk van Lima, op slipper-
afstand van de Pacifische kust. Het hotel 
 herbergt 241 ruime kamers, een fitnesscentrum, 
een bescheiden zwembad en een uitstekend 
restaurant met dito ontbijtbuffet. Bij aankomst 
worden gasten aan de receptie bovendien  
warm onthaald met een heerlijk huisgebakken 
chocolat chip-koek.

Deze reis is mede mogelijk 
gemaakt door Prom Perú.

volgens kenner Stephen Campbell dient 
het effect desondanks niet onderschat te 
worden. “Pisco valt nooit je brein aan, 
maar wel je knieën. Het is een geniepig 
drankje. Het besluipt je totdat je ineens 
niet meer van je barkruk kunt opstaan.”
Met de herwaardering van de Peruaanse 
keuken borrelt ook de liefde voor de pisco 
de laatste jaren weer omhoog. Zo ook in de 
Piscobar: een reservaat voor doorgewin-
terde kroegtijgers in Miraflores. Kenner 
Campbell geeft een college aan de toog. 
“Wist je dat er voor één liter pisco wel zeven 
kilo druiven nodig zijn?” Zelf schuift hij de 
pisco sours overigens stoïcijns opzij. Veel 
liever zet hij de lippen aan afgeleide mix-
drankjes als chilcano (pisco met gingerale, 
gember en een schijfje limoen) of capitán 
(pisco met vermout). Jubelend: “Je proeft 
zoveel ambacht. Zoveel kunst.” <<

KLM vliegt dagelijks in 12 uur en 35 minuten 
rechtstreeks naar Lima.

Vliegen naar Lima

Pisco sour

Populaire cocktail
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VOLVO V60 POLAR

Of het nu gaat om het ruige Zweedse landschap of de
Hollandse snelweg, de Volvo V60 Polar voelt zich overal thuis. 

Deze ultieme Zweedse Sport Estate combineert moeiteloos
rijdynamiek en comfort. 

Tijdelijk extra rijk uitgerust als Polar+ Dynamic.
Met o.a. lederen bekleding en sportstoelen. 

Ontdek snel het scherpste V60 aanbod ooit op volvocars.nl 

VOLVO V60 POLAR EDITIONS
NU VOOR € 35.995 | LEASE VANAF € 529 P.M.
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