
Marraquatas met Pebre
Een marraqueta is een Chileens broodje 
dat vrijwel overal bij gegeten wordt 
en in veel recepten wordt gebruikt. 
Het is een simpel brood gemaakt van 
niets anders dan bloem, water, zout en 
gist. Kenmerkend is de snede tussen 
de broodbolletjes die het verdelen 
makkelijker maakt. 

Het brood wordt gegeten met een beetje 
boter, of met pebre. Pebre, Catalaans voor 

peper, is een dipsaus op basis van ui en 
rode peper. Het werd veel door Spaanse 
arbeiders gegeten tijdens de bouw van 
de Tajamares in Santiago. 

Proef de smaak van Chili en bekijk de 
Chileens film, waarin kleinzoon Martin 
Tomás Barros Menenes zijn grootvader 
Roberto Manuel Barros Gonzales 
bevraagt over de tijd dat de dictator 
Pinochet aan de macht was in Chili.

Roti met aardappel curry 
Roti is van oudsher een Indisch 
gerecht. Voor de platte broden, ook 
wel pannenkoek genoemd, bestaan 
er verschillende bereidingswijzen. Ze 
worden bij tal van gerechten geserveerd.

Na de afschaffing van de slavernij was 
er veel vraag naar contractarbeiders in 
Suriname. Veel Hindoestaanse Indiërs 
emigreerden vanuit het Britse deel van 
West-Indië. Zij namen de Roti mee naar 

Suriname. 

De Surinaamse roti wordt met 
bijgerechten geserveerd zoals 
kousenband, aardappelen, hardgekookte 
eieren, knoflook, ui en verschillende 
soorten vlees. De gerechten worden vaak 
gekruid met masala, een mengsel van 
gemalen specerijen vergelijkbaar met 
curry. Het is gebruikelijk de roti met de 
handen te eten.

Nasi Goreng 
Nasi Goreng, vrij vertaald gebakken rijst, 
wordt traditioneel gegeten als ontbijt. 
De restjes van het avondeten worden 
opgebakken samen met de rijst. Een 
symbool van vrijheid in Indonesië. 

“Één  bundel rijst heeft zoveel rijst in zich, 
dat je er niet om hoeft te vechten. Je kunt 
het met iedereen delen die het nodig 
heeft”, legt grootvader John Alexander 
Supit zijn kleindochter Kezia Supit uit in 

de film over de tijd dat Indonesië een 
kolonie was van Nederland. “Dat kun je 
alleen doen als je vrij bent”. 

Proef de smaak van Indonesië en 
bekijk de shortfilm waarin kleindochter 
Kezia Supit met haar grootvader Johan 
Alexander Supit praat over de tijd dat 
Indonesië een kolonie was van Nederland, 
de Japanse bezetting en het veroveren 
van vrijheid daarna.

Bretzel met roomboter en bieslook
Typisch Duitse broodjes in de vorm van 
een krakeling bestrooid met zoutkorrels. 
Ook wel “Brezl” of “Pretzel” genoemd. 

Over de oorsprong van de Bretzel 
bestaan veel verhalen.  Zo zou deze zijn 
uitgevonden door een bakker uit Bad 
Urach. Hij slaagde erin een brood te 
bakken waardoor driemaal de zon scheen 
en ontkwam zo aan de galg. Volgens 
anderen zou het woord brezel een 

verbastering kunnen zijn van het Latijnse 
bracellae, dat armpjes betekent. De vorm 
doet immers denken aan gekruiste armen 
voor de borst, een bidhouding. 

Bekijk de Duitse film uit de Kitchen 
Table Series waarin opa en oma Alberts 
vertellen over de bevrijding van een land 
waar de perceptie van ‘dader zijn’ alom 
heerst.
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Aiysh met Dukka
Traditioneel zuurdesembrood dat 1.500 
jaar voor christus werd ontdekt in Egypte.
Aiysh is brood gemaakt door een oude 
Egyptische slaaf. Op een dag vergat hij 
vers deeg in zijn brood te verwerken. Om 
dit voor zijn meester te verbergen,
gebruikte hij een deel van het deeg van 
de vorige dag. Het brood dat hiervan 
gebakken werd, was door spontane 
fermentatie (gisting) gaan rijzen. Met als
resultaat: een luchtiger en heerlijk brood.

Eigenlijk zijn Egyptenaren altijd 
onderdrukt geweest; als slaven in hun 
eigen land. De farao’s buitten hun eigen 
volk uit. De moderne Egyptenaar pikte dat 
niet meer. Met de recente revolutie lieten 
de bewoners fel van zich horen. 

In de Egypte trilogie maken we kennis 
met onder andere filmmaakster Neveen 
Shalaby en haar vrienden Ramy Ahmed 
Fadl en Nehar Serry, waarin zij openhartig 
vertellen over hun zoektocht naar vrijheid.  

Regeringsbrood met cornedbeef
Wittebrood dat tijdens de oorlog  
werd gebakken.
Het brood dat ‘smaakte als cake’ werd aan 
het eind van de Tweede Wereldoorlog 
door Nederlandse bakkers gebakken. De 
boter werd tijdens de oorlog gesmokkeld. 
Het meest winstgevende smokkelwaar 
in die tijd. Tijdens de bevrijding werden 
door de Canadezen en Amerikanen 
vanuit de vliegtuigen blikken cornedbeef 
gedropt.

In de Nederlandse film vertelt de heer 
Bachman: “Heerlijk was dat, écht vlees. 
Dan werd er een vuurtje gemaakt. In 
van die rechthoekige blikjes werd boter 
gedaan, samen met zo’n mooi wit brood. 
Écht wit brood. De sneetjes werden in de 
boter gebakken. Dat was heerlijk.  
Het mooiste moment van de bevrijding”. 

Pools roggebrood met smalec 
Donker brood dat voor de helft is 
gebakken met roggemeel en zorgt voor 
een heerlijk volle smaak. Smalec is een 
traditioneel Poolse bereiding van reuzel 
dat op het brood gesmeerd wordt. 
Eenvoudig, voedzaam en lekker.

In de Poolse film praat Julia Giesman met 
haar oom Marian Slowinski en haar tante 
Jozefa Slowinska over het leven na de 
oorlog en het communisme in Polen en 

de val van het communistische regime.

Vandaag de dag vinden wij het heel 
normaal om elke dag eten te hebben. 
Tijdens het communisme, na de Tweede 
Wereldoorlog was de zekerheid van 
voedsel lang niet altijd aanwezig. In 1970 
braken er zelfs broodrellen uit, omdat de 
voedselprijzen abrupt werden verhoogd. 
Hierbij kwamen tientallen mensen om het 
leven. 

“We willen geen vrijheid zonder brood, 
net zomin als we brood willen zonder 
vrijheid” -  Nelson Mandela 

Roosterbrood met pompoendip  
Butternutpompoen
In de tijden van de apartheid heerste 
er veel armoede. Niet iedereen had de 
beschikking over een oven. Om toch 
brood te kunnen bakken werd het deeg 
geroosterd op de BBQ. Het brood krijgt 
hierdoor een typische rokerige smaak. 

Geroosterde sandwiches of Rooster 
Brood wordt nog altijd veel geserveerd 
op een Zuid-Afrikaanse braai.

Bekijk de twee films uit Zuid-Afrika met 
verhalen over het apartheidsregime en 
de beleving van vrijheid nadat Nelson 
Mandela in 1994 als eerste zwarte 
president van Zuid-Afrika werd benoemd.

Pa’amb tomaquet
Traditioneel broodgerecht uit Catalonië. 
Licht geroosterde plakken brood, 
gemaakt van ‘pa de pages’, ingesmeerd 
met achtereenvolgens knoflook, tomaat, 
zeezout en echte Spaanse olijfolie. 

In de Spaanse film is de smaak van 
vrijheid een plak wit zuurdesem brood, 
ingesmeerd met een teentje knoflook, 
tomaat en olijfolie. En daarop gaat nog 
wat grof zeezout. Voor Maria Micola Jardi 

was dat echt de smaak van vrijheid. Het 
brood staat voor de Catalaanse cultuur. 
Die is destijds ook bepalend geweest 
voor het verzet tegen het nationalistisch 
regime van Franco.
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