
Op de drempel van Spanje liggen de goudgele stranden en groene heuvels van 
Baskenland. De grootste kleurexplosies vindt u echter op uw bord. Van piepkleine 

pinxtos tot smakelijke sterrendiners. Op culinaire road trip tussen Bilbao en  
San Sebastián. TekST MaTThijS MeeuwSen - FOTOgraFie ernie enkelaar

door

Baskenland

Heek met een infusie van rode 

peper en bonbonnetjes van  

Idiazabal kaas: een van de vele  

specialiteiten van Eneko Atxa. 

Op culinaire 
     ontdekkingstocht
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Vraag sterrenchef Fernando 
Canales (52) naar het geheim van de  
Baskische keuken en hij dist glunderend 
zijn culinaire jeugdherinneringen op. 
“Door ons gematigde zeeklimaat kan het 
hier met name buiten de zomermaanden 
flink regenen.” Lachend: “Baskische moe-
ders vinden het maar niets dat hun kinde-
ren in dat gure weer naar buiten willen en 
hebben een soort emotionele afpersing 
ontwikkeld waarmee ze hun kinderen zeer 
effectief weten binnen te houden: met  
hun kookkunsten!” 
Weidse armgebaren. Twinkelende pretoog-
jes. En de passie op de tong. Een paar 
minuten met Canales aan tafel en het 
water loopt al in de mond voordat de 
bevlogen chef-kok goed en wel de eerste 
aperitiefjes heeft opgediend. Zijn restau-
rant Etxanobe – de achternaam van zijn 
geliefde mama – ligt in Bilbao op uitbuik-
afstand van het beroemde Guggenheim 
museum. Het decor schommelt tussen  
no-nonsense en flink gedateerd. Geen 
gelikte loungebanken en hip designlicht, 
maar simpele stoelen en lampenkappen 
die niet hadden misstaan in oma’s woon-
kamer. Maar wat geeft het eigenlijk? Het 
zijn de gerechten die de show stelen in 
Etxanobe. De krabsalade. De ‘anti-carpac-
cio’ van garnalen. En Canales’ visite-
kaartje: de ansjovislasagne. Gerechten die 
hem al een uitpuilende prijzenkast en één 
Michelinster bezorgden.  

innovatieve eetclubs
En hij staat niet alleen. Maar liefst dertig 
Michelinsterren fonkelen er aan het Baski-
sche firmament. Van de acht driesterren-
restaurants in Spanje is de helft gezeteld in 
deze autonome gemeenschap in het noor-

den. Twee daarvan staan bovendien stevig 
in de top tien van ’s werelds vijftig beste 
restaurants. Waarom? “Koken stroomt ons 
Basken al generaties door de aderen”, ver-
zekert Canales. “En niet alleen bij de vrou-
wen! Als een man elders in Spanje vroeger 
achter het fornuis stond, werd hij gegaran-
deerd gezien als een watje. Hier niet. Het 
was mijn vader die me de fijne kneepjes 
leerde en me wekelijks mee op sleeptouw 
nam langs zijn favoriete culinaire adresjes.”
De mannen stonden ook aan de basis van 
de txokos: de gastronomische broeder-
schappen die de weg plaveiden voor de 
eerste Baskische meesterchefs. Nog altijd 
kent de regio meer dan tweehonderd van 
deze kook- en eetclubs; en nog altijd zijn 
vrouwen en pottenkijkers bij het leeuwen-

deel niet welkom. In txokos staat de tradi-
tionele keuken hoog in het vaandel. Maar 
onder invloed van koks uit Frankrijk – in 
Baskenland bijna letterlijk om de hoek – 
begon in de jaren ’70 het grote innoveren 
van de Basque Nouvelle Cuisine. De hui-
dige sterrenkoks laveren dan ook met elk 
gerecht op de grens tussen innovatief en 
traditioneel. “Ik ben gek op experimente-
ren”, grijnst Canales. “Maar het is constant 
zoeken naar de juiste balans tussen oud en 
nieuw.” Het bewijsmateriaal wordt niet 
veel later opgediend. Een eetbare lippen-
stift van ouderwetse sardientjes. Een ajo 
blanco (een traditionele knoflooksoep) 
met witte truffel in plaats van knoflook. 
Het is slechts het begin van elf tongstre-
lende gangen. 

De beroemde blikvanger van  

Bilbao: het Guggenheim Museum.

…en natuurlijk 

heel veel vis.

Op de Mercado Ribera wemelt 

het van de hammen…

Visitekaartje: Canales’  

ansjovislasagne.

Ajo blanco 2.0: knoflooksoep 

zonder knoflook. 

Fernando Canales 

is een vat vol 

kookkennis.

>> 

Toch naar een 
txoko?
Ondanks het strenge 
deurbeleid zijn sommige 
van de kookclubs met  
de juiste connecties  
alsnog te bezoeken.  
Tour operators zoals San 
Sebastian Food bieden 
uitkomst. www.sansebastianfood.

Bij Etxanobe stelen de 

gerechten de show.
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wegtikwijn
Spreek een willekeurige Baskische chef-kok 
aan en u kunt er bovendien uw bestek om 
verwedden dat hij of zij prat gaat op een 
beleid van cero kilómetros: het gebruik van 
lokale producten die nauwelijks in de 
vrachtwagen hebben hoeven liggen. Hoe 
kan het ook anders in een gebied dat zo 
goed bedeeld is door Moeder Natuur? Rijd 
vanuit het mondaine Bilbao – zo groot als 
de stad Utrecht – door de uitlopers van de 
Pyreneeën en u treft overal het fundament 
van de meest geliefde Baskische gerechten. 
De grazende schapen die zorgen voor de 
idiazabal kaas. De fruitgaarden vol appels 
en bossen vol wilde paddenstoelen. En 
niet in de laatste plaats: de eindeloos 
glooiende wijngaarden waar ranken vol 
druiven heen en weer zwiepen in de wind. 
“Het spijt me van het weer”, verontschul-
digt een lokale wijnboer, terwijl hij een fles 
Baskische txakoli – een gemakkelijk wit 
wegtikwijntje – opentrekt. “In de zomer 
leven we hier in een prachtig omlijst schil-
derij, maar de regen heeft vandaag alle 
kleur uit het landschap gezogen. Maar ach, 
je moet wat over hebben voor zo’n lekker 
glaasje wijn. Zonder de regen hadden hier 
überhaupt nooit druiven gegroeid.”

geen decoratie
We rijden richting het noorden, waar de 
N-634 zich bij het gemoedelijke vissers-
dorpje Getaria keurig langs de grillige 
kronkelkust voegt. Het schuim van de 
Atlantische Oceaan wordt metershoog 
tegen de kliffen gegooid. Zelfs de surfers 
zijn vandaag niet te bekennen in de 

onstuimige branding. Alleen de lokale  
vissers durven in de verte de golven te 
trotseren. En gelukkig maar. Want hoewel 
de gemiddelde Bask best is te porren voor 
een bordje vlees, gaat zijn culinaire hart 
pas echt sneller kloppen van txitxarros  
(horsmakreel), txipiron (babyinktvis), 
txautas (zeekat), txangurro (krab) en nog 
meer zeebanket met een overschot aan 
tx’s. Basken zoals de familie Arregi bij-
voorbeeld. Precies vijftig jaar lang stond 
vader Pedro in Getaria aan het hoofd van 
visrestaurant Elkano, maar na zijn dood 
heeft zoonlief Aitor (44) het roer vorig 
jaar definitief overgenomen. En niet  
zonder gevolgen: afgelopen november 
sleepte de voormalige profvoetballer de 
nieuwste Baskische Michelinster in de 
wacht. “Die ster doet ons weinig”, verklaart 
Arregi serieus. “Ik ben helemaal geen chef 
en mijn vader was dat ook niet. De vissers 
zijn hier de ware meesters. Wij leggen 
enkel hun vangst op de gril.”
Valse bescheidenheid? Allerminst. Een 
goedlachs vissertje stapt op afgetrapte  
tennisschoenen met een plastic tasje vol 
zeebrasems de keuken binnen. Net gevan-
gen en nu al klaar voor de klant: versheid 
wordt aan de Baskische kust gemeten in 
minuten in plaats van dagen. Na een potje 
sidderen op Elkano’s buitengril gaat de  
vis zonder enige decoratie het bord op, 
waarna Arregi bij elk tafeltje een college 
vis snijden geeft. Een ogenschijnlijk een-
voudige tarbot blijkt – met instructies van 
de meester – te beschikken over een 
onvoorstelbaar rijk palet aan natuurlijke 
smaken en texturen.  

> Met de handen eten
elkano is misschien wel het enige sterren-
restaurant waar gasten worden aange-
moedigd om zo veel mogelijk met de 
handen te eten. waarom? “Zonder bestek 
ervaar je gewoon veel beter de verschil-
lende texturen en smaken van een vis”, 
meent chef-kok aitor arregi. “Veel gasten 
hebben er wat moeite mee, maar de vis-
sers doen het ook. waarom wij dan niet?” 
het moge duidelijk zijn: bij elkano zijn ze 
wars van conventies. het interieur is inge-
richt als een knus schip. De menukaart is 
slechts een indicatie; er wordt enkel 
gewerkt met wat de lokale vissers (denk: 
geen sleepnetten en gPS, maar hengels 
en navigeren met de sterren) die dag aan 
de deur verkopen. en pannen ontbreken 
vrijwel volledig. weer of geen weer: alle 
vis wordt buiten onder een afdakje 
gebakken op de traditionele steenkool-
gril. “De Baskische keuken kent tal van 
smaken”, benadrukt arregi. Zijn speciali-
teit? “Kokotxas natuurlijk!” Oftewel: het 
nekje van de heek.  
www.restauranteelkano.com 

> Wijntje erbij?
een lokale wijn bij uw maaltijd? in Basken-
land zijn er twee voornaamste opties. 
allereerst de txakoli: een fris en fruitige 
witte wijn, die ondanks een wat hogere 
zuurgraad en mineraalachtige afdronk 
gemakkelijk wegglijdt. Ten tweede de 
rode wijnen uit de rioja alavesa: door-
gaans zacht en vol van smaak en met 
een aroma van bloemen en rood fruit. 
weer eens wat anders? Baskenland wordt 
ook geroemd om haar sidrerías. in deze 
ietwat volkse eettenten – vooral niet te 
missen in het dorpje astigarraga, pal 
onder San Sebastián – wemelt het van de 
torenhoge vaten vol lokaal gerijpte 
appelcider. houd er wel de oren open 
voor het woord txotx! roept de ober 
deze kreet, dan worden de kraantjes in 
de kupelas opengezet en rennen alle 
eters onmiddellijk richting deze vaten om 
hun glas onder de stralen cider te hou-
den. keer, op keer, op keer. wijngaarden

Veel vinotoeristen trek-
ken naar de rioja alavesa, 
maar voor een frisse  
txakoli zit u ook goed  
bij Bodega Berroja, in de 
prachtige wijngaarden  
rondom Muxica.  
www.bodegaberroja.com

>> 

Koken bij Elkano: even op de 

grill en dan door naar de klant.

Het Baskische zeeklimaat is  

van doorslaggevend belang voor 

de vruchtbare heuvels.

De N-634 kronkelt  

bij Getaria langs de 

Baskische kust.

Ook voor smakelijke 

toetjes zit je goed  

bij Elkano.

Txakoli: de favoriete 

wijn van menig Bask.
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Arregi grijnst. “We gebruiken enkel wat de 
zee ons die dag geeft. Altijd al gedaan ook; 
dit is onze cultuur. Ik leef om te eten en 
drinken.”

Pintxoswedstrijden
Een razend vruchtbaar berglandschap en 
een dito oceaan voor de deur: het lijkt een 
wonder dat de Basken überhaupt nog een 
riem nodig hebben om hun broek op te 
halen. “Een Bask eet net zoveel als drie 
Andalusiërs bij elkaar”, merkte een Duitse 
schrijver al eens op. In historische markt-
hallen zoals de Mercado Ribera in Bilbao 
of de Mercado de la Brexta in San Sebas-
tián scharrelen inwoners rijendik langs de 
kraampjes vol octopus, schapenkaas of 
runderhersenen. De dagen kennen hier 
bovendien maar liefst zes eetmomenten: 
gosari (ontbijt), amarretaco (laat ontbijt), 
amaicataco (vroege lunch), bazkari 

(lunch), apalaurreaudiak (late lunch) ena-
fari (diner). Wat er in de praktijk op neer 
komt dat u zich op elk willekeurig 
moment richting een bar of restaurant 
kunt begeven om waarschijnlijk al een 
gezellige drukte aan te treffen.
Voor een bordje pintxos bijvoorbeeld: de 
spotgoedkope Baskische tapas die zo 
geliefd zijn dat pintxoswedstrijden zelfs 
live op tv worden uitgezonden. Zeker in 
het oude centrum van San Sebastián, waar 
u zelden meer dan vijf stappen hoeft te 
zetten om in de statige gevels op de zoveel-
ste pintxosbar te stuiten. Het gros ontstijgt 
nauwelijks het traditionele plakje stok-
brood met een torentje beleg. “Maar de 
eetcultuur draait bij de Basken ook ont-
zettend om het sociale samenzijn”, weet de 
Nederlandse inwoonster Femke van den 
Boogaard. “Het wordt hen echt met de 
paplepel ingegoten.”

> Op Pintxostour
hoewel pintxos op vrijwel elke Baskische 
straathoek verkrijgbaar zijn, geldt San 
Sebastián (of in het Baskisch: Donostia) 
als het episch centrum van de hap-slik-
weggerechtjes. in het oude centrum heb-
ben veel barretjes hun eigen specialiteit. 
wilde paddenstoelen bij ganbara. een 
solomillo (een ministeak op een stok-
broodje) bij gandarias. en bij a Fuego 
negro de meest moderne interpretaties 
zoals ceviche met kip, chocoladerepen 
met vermout en kabeljauwnoodles in een 
Thais afhaaldoosje. u ziet door de bomen 
het bos niet meer? De nederlandse 
Femke van den Boogaard neemt bezoe-
kers op verzoek mee op sleeptouw langs 
de meest bijzondere pintxosbars.  
www.kabi-travels.com 

Tour langs 
de sterren
een grote maag én dito  
portemonnee? in The 
World’s 50 Best  
Restaurants staan vijf 
Baskische sterrenrestaurants: 
Mugaritz (nummer 6),  
arzak (8), azurmendi (26), 
asador etxebarri (34) en  
Martin Berasategui (35).  
www.theworlds50best.com

>> 

San Sebastián: op elke straathoek 

een pintxosbar.

Geen pintxos zonder 

wijn of bier.

Grillige golven: het strand 

van San Sebastián is ook 

onder surfers populair.

Van pinda’s tot 

peterselie: de moes-

tuin van Azurmendi 

biedt uitkomst.

‘Het meest duurzame  

restaurant ter wereld’ wekt 

zijn eigen energie op.

De bar is voor de 

hapjes. Servetten op 

de grond graag.

Vliegen naar Bilbao
> Vluchtuitvoering: klM vliegt x keer per week/dag rechtstreeks naar Bilbao.
> Totale vliegtijd: x uur en xx minuten.
> Luchthaven: luchthaven: Bilbao (BiO), Spanje..
> Minimaal te ontvangen Award Miles per retourticket:*

 
Ivory Silver Gold Platinum

Economy Class xxx xxx xxx xxx

World Business Class xxxx xxxx xxxx xxxx

*  het aantal te ontvangen Miles is afhankelijk van de gevlogen afstand en de voorwaarden van uw ticket. 

> Benodigde Award Miles vanaf Amsterdam: 
25.000 award Miles voor een retour economy Class.

 75.000 award Miles voor een retour world Business Class.
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Het ritueel is dan ook cruciaal. Bestel een 
biertje of wijntje bij de barman. Wijs wat 
pintxos aan die staan uitgestald op de toog 
(of de menukaart). Gooi na het eten uw 
servet zonder te knipperen als een prop op 
de vloer (“De bar is voor het eten, 
amigo”). En sjok door naar de volgende 
bar. En de volgende. Net zo lang tot u geen 
patata meer kunt zeggen. 

Bloody mary van zee-egel
Tijd voor de terugreis richting Bilbao;  
nauwelijks 100 kilometer rijden vanaf San 
Sebastián. Gelukkig kunnen we onze 
smaakpapillen nog een laatste keer in de 
watten leggen. Op 15 minuten van de lucht-
haven is de reis af te sluiten in misschien wel 
het lekkerste restaurant van de regio.  

Azurmendi is zo’n restaurant dat reizigers 
vanuit alle windstreken lokt en waar je het 
liefst op elke hap een kwartier zou sabbelen. 
Het is allemaal de verdienste van Eneko 
Atxa: de aanstekelijk aimabele kok die met 
zijn innovatieve gerechten – een bloody 
mary van zee-egel! – op zijn 36ste al tot het 
selecte gezelschap van driesterren- chefs 
behoort. Ook hier zijn de tradities van groot 
belang. “Om een huis te bouwen, heb je een 
goed fundament nodig”, verklaart Atxa. 
“Daarna kun je pas experimenteren. Koken 
is voor mij het vertellen van verhalen. Ver-
halen over onze Baskische cultuur en die 
reusachtige, continu veranderende provi-
andkast die het landschap hier vormt. Elk 
gerecht is simpelweg een hoofdstuk van de 
roman die wij proberen te vertellen.”

> De sterrenchef die luistert 
naar de natuur
Bij binnenkomst in azurmendi is direct 
duidelijk dat driesterrenkok eneko atxa 
veel belang hecht aan duurzaamheid. in 
de stijlvolle lobby annex binnentuin staan 
twee parmantige bomen. De muren en 
vloeren wekken energie op. en regen-
water wordt opgevangen om de eigen 
groentekas en moestuin te bewateren. 
het is het beleid dat azurmendi bij de uit-
reiking van de laatste world’s 50 Best 
restaurants ook de titel ‘meest duurzame 
restaurant ter wereld’ bracht. “Chefs doen 
altijd alsof zij de baas zijn in de keuken”, 
meent atxa. “Voor mij is dat een leugen. 
De natuur trekt aan de touwtjes. ik voer 
continu kleine veranderingen door, 
afhankelijk van wat het seizoen en de 
omgeving die dag beschikbaar stelt.”

Suikerspin met aspergepoeder
een lunch of diner begint bij azurmendi 
dan ook met een rondleiding door de 
eigen moestuin en kas. Tussen de planten 
liggen de eerste smaakverrassingen te 
wachten. een suikerspin met asperge-
poeder. een cocktail met eetbare  
sinaasappelbast. en een ‘pit’ van advoca-
dosiroop dat dankzij sferificatie, een van 
de moleculaire specialiteiten van atxa, in 
een vast dooiertje is gevangen. Daarna 
volgt een picknickmandje met aperitiefjes 
in de binnentuin. en pas dan is het tijd om 
naar de eetzaal te gaan voor de officiële 
gangen. Maar niet voordat de gasten in 
de zeer ruime keuken in koor zijn welkom 
geheten door alle (leerling-)koks – 
“holááááá!” – en er te midden van alle 
fascinerende bedrijvigheid nog één aller-
laatste aperitiefje wordt genuttigd. 
“Tegenwoordig hebben mensen vaak 
kleine keukens en grote woonkamers, 
maar vroeger was dat precies andersom”, 
vertelt atxa. “De keuken was de ontmoe-
tingsplek in het hart van het huis, waar de 
hele familie bij elkaar kwam terwijl er 
gekookt werd. in mijn huis, azurmendi dus, 
wilde ik dat precies zo hebben.”  
www.azurmendi.biz

ADV

<< 

Schaalloze kreeft in 

bieslookpurree.

Eneko Atxa: 36 jaar 

en al drie Michelin-

sterren op zak.

Duif, duxelle en bloemkoolcrème.

In de keuken van 

Azurmendi heeft 

elke (leerling-)kok 

zijn eigen taak.
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ADV

reisaanbieding

Ontdek de smaak 
van Baskenland

uw culinaire rondreis begint 
in het centrum van Bilbao, waar u 3 nach-
ten logeert. Bij vertrek uit de stad haalt u 
de huurauto op die u aan het einde van 
uw reis weer inlevert op de luchthaven  
van Bilbao. Na Bilbao verblijft u 2 nachten 
in San Sebastián en 2 nachten in de  
Rioja-streek. 

rijke gastronomie
Tijdens deze reis doet u zich tegoed aan al 
het moois dat deze regio te bieden heeft en 
verkent u de rijke culinaire cultuur van 
het Baskenland. Zo gaat u onder andere 
lunchen en dineren in sterrenrestaurants, 
maakt u een pintxos-tour door het cen-
trum van San Sebastián en staan er meer-
dere wijnproeverijen op het programma.  

Over ambianceTravel
AmbianceTravel is specialist in maatwer-
krondreizen met verblijf in hotels ‘met een 
verhaal’ en alle genoemde hotels hebben 
dus iets speciaals. Desgewenst wordt deze 
reis uitgebouwd of ingekort.

Wilt u Baskenland zelf beleven? AmbianceTravel heeft 

voor u een speciale rondreis samengesteld waarbij u de 

Smaak van Baskenland zelf proeft.

Culinaire rondreis 
Baskenland 
vanaf € 1.495,- p.p. 

Prijzen zijn excl. € 35,- reserverings- 
kosten en € 2,50 bijdrage Calamiteiten-
fonds en op basis van 2 personen.

De exacte prijs is afhankelijk van  
het moment van boeken en vertrek. 
Dagelijks vertrek mogelijk.

Inbegrepen 
>  Vlucht amsterdam–Bilbao v.v.  

(incl. heffingen, belastingen en  
reserveringskosten). 

>  3 nachten hotel Carlton**** (Bilbao).
>  2 nachten hotel Villa Soro****  

(San Sebastián). 
>  2 nachten Parador de Santo Domingo 

de la Calzada**** (rioja). 
>  7 x ontbijt.
>  5 dagen autohuur op basis van de 

klasse Seat ibiza of vergelijkbaar.
>  12-gangen tasting menu restaurant 

azurmendi (***Michelin) (excl. dranken).
>  3-4 gangen lunch in visrestaurant 

elkano (*Michelin) in getaria  
(incl. huiswijn, water, koffie).

>  individuele pintxos-tour door het  
centrum van San Sebastián onder 
begeleiding van onze nederlands-
talige gids met pintxos-proeverij  
met drankje in diverse bars.

>  individueel ontvangst met Txakoli 
proeverij.

>  Twee individuele ontvangsten met 
proeverij van rioja wijnen.

Meer informatie en boekingen 
kijk op www.ambiancetravel.nl/specials/
baskenland of bel met 070-3223066.  
Om van deze speciale aanbieding te 
kunnen profiteren, dient u bij boeking 
op te geven dat u gebruik wilt maken 
van de Flying Dutchman lezersaanbie-
ding. ambianceTravel is aangesloten  
bij het Sgr.
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