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DREAM NOW TRAVEL LATER

EEN UITGAVE VAN B&B BASTIDE LA FOLLE DU LOGIS



 

We hadden echt niet bedacht, toen we begin Maart voor onze jaarlijkse klusweek,

richting de Provence reden dat we er NU nog zouden zijn…. Toen de algehele Lockdown

hier in Frankrijk aangekondigd werd hebben we, alletwee licht verkouden, besloten om

hier te blijven: Opgesloten zijn in ons appartement in Eindhoven, zonder balkon en met

hond, klonk ook niet echt aantrekkelijk. Inmiddels zijn we hier al ruim 7 weken en het

gaat ons goed af ondanks de strengere maatregelen hier van meneer Macron. 

 

Manlief heeft ontdekt dat het prima (online) werken is vanaf hier en ik ben het natuurlijk

gewend om langere tijd hier te zijn. Alle klussen die we altijd al wilden doen worden nu

aangepakt, de tuin ziet er mooier uit dan ooit, we lezen veel, er is online Yoga, in de

keuken staan continu pannen te pruttelen dus we eten erg lekker en genieten van ons

Roseetje.

 

Maar we missen onze familie en vrienden wel heel erg dus we bellen en Facetimen heel

wat af.  En ik mis ook mijn lieve B&B gasten, ik ben natuurlijk gewend om ons mooie huis

en terrein, vanaf mei tot en met september te delen met hen. Over een paar weken

begint eigenlijk het seizoen maar zoals het er nu uitziet komt er misschien niet eens een

seizoen of pas veel later. Vandaaruit ontstond, beetje voor beetje, het idee van dit 

E-book. We brengen gewoon een stukje Provence bij jullie thuis…. 

En wie weet als het nog veel langer duurt komt er nog een vervolg want er valt nog

zoveel meer te vertellen!

 

Geniet en stay safe

aan tafel zoals de fransen/ petanque / stories uit de provence/ recepten
& nog veel meer.......

 
Liefs! Anita

 



Eten volgens het
Franse ritme

 

Le petit dejeuner  tussen 7.00 - 8.00 uur

Fransen geven de voorkeur aan een licht ontbijt: thee, koffie of vruchtensap met

stokbrood, croissantjes of brioche met wat jam en vaak niet eens thuis maar onderweg

of in het cafe.

 

Lunch tussen 12.00 - 14.00 uur

Vaak wordt de lunchpauze “entre midi et deux” genoemd. Alhoewel steeds meer

Fransen een sandwich nemen tussen de middag zijn er toch veel mensen die de tijd

nemen om een warme maaltijd te nuttigen. Kinderen krijgen op school ook een warme

maaltijd voorgezet in de schoolkantine.  Op zondag lunchen de meeste Fransen

uitgebreid met de hele familie.

 

Goûter vieruurtje 16.00 - 17.00 uur

Na school krijgen de kinderen een goûter dat bestaat uit: biscuits, brood, chocolade

en/of kaas om het tot de avondmaaltijd uit te kunnen houden. 

 

Avondmaaltijd rond 20.00 uur 

‘s Avonds wordt in Frankrijk later gegeten dan in Nederland: voor veel gezinnen is dit

ook het belangrijkste moment van de dag. Ook al was  er tussen de middag  een

uitgebreide warme maaltijd dan komt er een soep en/of een salade op tafel.



Voorgerecht

Hierbij vindt men soepen, rauwkost (crudité), eiergerechten of koud vlees (charcuterie),

zoals ham of paté.

 

Hoofdgerecht

Het hoofdgerecht bestaat uit vlees, gevogelte, vis en/of schelp- en schaaldieren met

twee soorten groenten. Aardappels zien de Fransen ook als groente! Bijgerechten

kunnen bestaan uit rijst of pasta. Brood is een ander onmisbaar bestanddeel van de

maaltijd.

 

De salade

Veel groenten worden in Frankrijk ook rauw geserveerd als salade. De gemengde

salade (met meerdere groenten) wordt aan het begin van een maaltijd als voorgerecht

geserveerd, terwijl de groene bladsla nà het hoofdgerecht wordt geserveerd.

 

Kaas

De kaas wordt geserveerd vóór het dessert. Meestal kan je kiezen uit 3 of 4 soorten. Je

neemt van alles een klein stukje, het is zeker niet de bedoeling om alle kaas op te eten!

Je begint met de lichtste kaas en bewaard de meest uitgesproken, sterkere kaas voor

het laatst.

 

Dessert

Na het kaasplankje kan men nog een toetje nemen zoals een sorbet of pâtisserie

(gebak), bijvoorbeeld tarte tatin, een klein appelgebakje. Een andere bekend Frans

nagerecht is mousse au chocolat.

 

Koffie

Fransen drinken de koffie aan het einde van de maaltijd, in een klein kopje. Er wordt

niet systematisch koffieroom aan toegevoegd zoals in Nederland.

vervolg Eten volgens het Franse ritme

VOLGORDE VAN DE WARME MAALTIJD



Recept
V E R S E  A R T I S J O K K E N

 

 

"Hoe eet je dit in hemelsnaam" is de vraag van veel gasten: Je eet de artisjok door een voor

een de blaadjes eraf te trekken en het zachte deel eruit te zuigen, eerst eventueel in een

sausje dippen. Onderaan beginnen. Als je alle eetbare blaadjes eraf hebt, verwijder je de

rest van de blaadjes en het hooi wat er binnen in zit, en dan kun je de bodem in stukjes

snijden en opeten. 

 

Kies voor een voorgerecht voor de grote groene artisjokken: 1 artisjok per persoon.

Verwijder de steel en de wat lelijke onderste blaadjes, zijn de punten van de blaadjes ietsjes

bruin knip deze er dan af. Dit is meer voor het oog want je eet de blaadjes niet in z'n geheel

op! Zet een grote pan met water op, doe hier de artisjokken met wat zout en 'n klein beetje

citroensap in en zorg dat ze onder water staan. Ze hebben de neiging om naar boven te

drijven door er simpel een bord op te leggen blijven ze onder water! Kook de artsjokken ca.

45 - 60 minuten totdat de bodem helemaal gaar is, je kan dit controleren door voorzichtig in

de bodem te prikken met een vork, deze moet zacht zijn.Het water afgieten en voila het

voorgerecht is al klaar.

 

Ik serveer de artisjokken altijd met een ouderwetse Franse vinaigrette en 'n lichte

knoflooksaus maar je kan natuurlijk zelf verzinnen wat voor sausje je erbij neemt.

Dit is toch echt wel een van de

favoriete voorgerechten van

al mijn gasten.....Vanaf de

lente en de hele zomer door

zijn ze hier in de Provence

overal verkrijgbaar:

Artisjokken in allerlei

verschillende kleuren en

maten.....



In de lente en zomer, als wij buiten op ons heerlijke terras lunchen of dineren, horen wij

elke dag de brommende helikopters overkomen, allemaal onderweg naar onze “bijna”

buurman, het beroemde Truffelrestaurant van Bruno, een gewilde pitstop voor alle

celebrities die aan de Côte d’Azur vertoeven.

 

Tijdens een Apéro met onze echte buren komt Bruno nogal eens ter sprake,  geboren en

getogen in Lorgues doen er altijd veel verhalen over hem de ronde.... ”Ach ja, petit

Bruno, die was er vroeger toch een van de 12 ambachten en 13 ongelukken..... en dan

toch van postbode opgeklommen naar Keizer van zijn eigen Truffelimperium”.

 

Chez Bruno
 

Tot enkele jaren terug kon dit je nog

hier overkomen.....

Je verlaat de plaatselijke

Intermarche hier in het dorp, met

een iets te volle, moeilijk

manoeuvreerbare winkelwagen en

je moet uitwijken voor een

gestroomlijnde zwarte Maserati 

 die pal voor de entree van de

supermarkt geparkeerd wordt. Het

portier gaat open en hierna volgt

een moeizaam gevecht van de

chauffeur om uit de auto te komen.

Uiteindelijk wordt een iets te zware

man, geheel gehuld in zwarte kledij

met te zwart haar, zichtbaar. Enfin,

de zelfbenoemde Truffelkeizer

Bruno de Lorgues is gearriveerd...

 



vervolg Chez Bruno

Eenmaal hebben wij er mogen lunchen. Een speciale gelegenheid overtuigde ons dat

we toch eens “Chez Bruno” moesten. Het was op alle gebieden indrukwekkend, het

prachtige terras, de copieuze lunch en zeker de prijzen, met op de achtergrond in een

speciale, misschien wel verstevigde, troon/stoel, de kolossale keizer die waakt over zijn

gasten.

Deze keizer is nu sinds enkele zomers keizer af. Door zijn niet te beste gezondheid is hij

teruggetreden en heeft de scepter doorgegeven aan zijn twee zoons. Op de

achtergrond kijkt Bruno nog altijd mee en vernieuwingen zijn voorlopig nog uit den

boze.

 

Voor diegenen die van truffels houden maar een bezoek aan Bruno toch iets te

kostbaar vinden heb ik, op de volgende pagina, een heerlijk lunchrecept........het blijft

een beetje behelpen zo op ons eigen terras, maar met een heerlijk glas rosé van het

Chateau om de hoek erbij, zwaaien we nog eens naar alle helikopters op weg naar

Bruno.10 eieren  

40 gr boter  

1 dl slagroom 

zout 

versgemalen peper 

flinterdunne plakjes truffel naar smaak

 

Ingrediënten voor 6 personen

 

Leg de truffel de avond van tevoren bij de

eieren dan hebben deze al een heerlijk

“truffelaroma”. De eieren loskloppen, de

room en de helft van de boter in kleine

blokjes, peper en zout toevoegen.

 

 

 

 

 

 

 

Neem een koekenpan met een vrij zware

bodem smelt daarin de overgebleven

boter en giet daarin het eimengsel, vuur

laag zetten. Het eimengsel licht

doorroeren zodra het begint te stollen

langzaam verder laten stollen maar let op

het eimengsel moet smeuïg blijven! Zorg

voor die tijd dat je warme borden en

warme toast (of stokbrood) hebt . Verdeel

het roerei over de borden en schaaf er

flinterdunne plakjes truffel overheen, deze

smelten dan een klein beetje.



Recept
F R A N S E  U I E N S O E P

50 gr boter

750 gr uien in dunne

ringen

2 tenen knoflook

fijngehakt

45 gr bloem

2 ltr boullion: runder, kip of

groente boullion

250 ml witte wijn maar

met Provence Rose kan het

ook

1 laurierblad

2 takjes tijmzout en peper

12 sneetjes (oud)

stokbrood

100 gr gruyere kaas

geraspt

Ingrediënten 6 personen 

 

Smelt de boter in een pan met een dikke bodem en voeg de uiringen toe. Bak deze ca.

25 minuten op een laag vuur, af en toe roeren, de ui moet goedbruin zijn en licht

gekarameliseerd, dus niet doorbakken!

Voeg de knoflook en bloem toe en blijf 2 minuten goed roeren. Al roerende de bouillon

en de wijn beetje voor beetje toevoegen en aan de kook brengen. Nu mogen het

laurierblad en de takjes tijm erbij en naar smaak nog wat peper en zout. Laat de soep,

met de deksel op de pan nog ca. 25 minuten heel zachtjes pruttelen. 

Ondertussen verwarm je de gril/ oven voor op 220 gr. als deze warm genoeg is rooster

je de stukjes stokbrood al licht voor.

Haal de laurier en tijm uit de soep en schep de soep in grote kommen, verdeel het

stokbrood over de kommen en bestrooi met de kaas.

Zet de soep onder de gril totdat de kaas licht goudbruin en gesmolten is.



Pétanque
' N  E C H T E  " S P O R T "

Pétanque, uitgesproken als "pee-tank", is één van Europa’s populairste buitenspellen.

Het heeft raakvlakken met hoefijzer werpen en met het Italiaanse ’bocce’. Het spel is

ontstaan in de Provence in de vroege jaren 1900. Het doel is om - onderhands, met de

palmen omlaag - een aantal stalen ballen zo dicht mogelijk in de richting van een

kleine houten bal te gooien, die men de “but” of "cochonnet" noemt ("biggetje” in het

Frans). De spelers gooien om de beurt, en wie het dichtst bij de but eindigt  wanneer

alle ballen zijn gespeeld, krijgt een punt. In tegenstelling tot het hoefijzer werpen, kan

de but bij pétanque op elk gewenst moment worden geraakt, waardoor de score in de

laatste seconde nog volledig kan omdraaien. En terwijl de officiële bocce-regels

vragen om een baan die is geprepareerd met markers en sideboards, kan pétanque op

de meeste buitenoppervlakken worden gespeeld. Er is geen speciale vaardigheid

nodig, volwassenen kunnen met kinderen spelen, en het spelmateriaal is goedkoop. Het

spel van pétanque is eenvoudig, ontspannend, leuk en het is een ideale manier om

nieuwe vrienden te maken. En last but not least, pétanque kan worden gespeeld onder

het genot van een lekker drankje (in Frankrijk vaak pastis) en wat lekkere borrelhapjes! 



Basisregels van Pétanque

 

Het spel wordt gespeeld door twee teams van ieder één, twee of drie spelers. Elke

speler gebruikt twee of drie boules. Gooi een munt op om te beslissen welk team

begint. Het winnende team tekent een cirkel, wat tijdens die ronde het gooipunt zal

zijn, en één van hun spelers gooit de but vanuit deze cirkel tussen de 6 en de 10 meter

weg, gevolgd door de eerste boule, die zo dicht mogelijk bij de but terecht moet

komen. Dan is het andere team aan de beurt. Deze moet nu dichterbij de but zien te

komen en moet boules werpen tot ze hierin slagen. Zodra ze dichterbij zijn gekomen, is

het eerste team weer aan de beurt, enzovoort. Wanneer het ene team geen boules

meer heeft, gooit het andere team zijn resterende boules. Het team met de

dichtstbijzijnde boule krijgt een punt. Het team heeft zoveel punten als boules die

dichter bij de but liggen dan die van het andere team. Het winnende team start een

nieuwe ronde. Het eerste team dat 13 punten behaalt, wint. “Voilà, c’est tout!” Spelers

moeten altijd in de cirkel staan, met de voeten bij elkaar. Het raken van de boules van

het andere team is niet alleen toegestaan, maar des te leuker! Er is geen regel over

welke teamspeler gaat gooien. Dezelfde speler mag twee of drie keer op rij gooien.

 

vervolg Pétanque

Verliezen met 13-0:
Dat is het allerergste dat je kunt overkomen. Men

spreekt dan van ‘Je moet Fanny kussen’. Maar waar komt
die ‘Fanny’ toch vandaan? Daarover bestaan

verschillende verhalen. Een daarvan is dat Fanny aan de
vooravond van de Eerste Wereldoorlog serveerster in
een café in Grand Lemps in het noorden van Frankrijk.

Zij liet zich omhelzen door verliezers die geen enkel punt
tijdens een spel behaalden. Deze omhelzing was een
troost, een schadevergoeding. Tot op de dag dat de
burgemeester van de regio ook bij haar kwam om te

worden getroost. Had Fanny iets tegen hem? Het is in
ieder geval zo dat ze boven op een stoel klom, haar

rokken omhoog deed en wat hield ze hem voor? Haar
andere wangen, waarop meneer de burgemeester

zonder blikken of blozen twee dikke klapzoenen gaf.
Dat was het begin van een lange traditie. Sindsdien,

omdat de spelers niet altijd een lieve Fanny bij de hand,
of liever gezegd aan de lippen hebben, bezitten veel

verenigingen een namaak-Fanny die ze op een
ereplaatsje hebben staan en waar de winnaars hun

slachtoffers mee naartoe nemen en verplichten met een
galante kniebuiging een kus te geven op de billen van

Fanny.



Recept
R A T A T O U I L L E

4 middelgrote aubergines

4 middelgrote courgettes 

6 eetlepels olijfolie

2 grote uien of 6 sjalotten

2 middelgrote rode paprika’s

2 teentjes  knoflook

4 grote tomaten

6 verse grote

basilicumbladeren

Provencaalse kruiden

Peper en zout

Ingrediënten 8 personen 

 

Maak eerst alle groente schoon....De aubergines en courgettes in plakken van 1 cm

snijden, leg de plakken aubergines even opzij en snijd de courgettes nog een paar keer

in grove stukken. Strooi zout over de plakken aubergine, leg ze in een vergiet met een

zwaar bord erop en laat dit minimaal een uur uitlekken. Daarna kunnen ze ook in grove

stukken gesneden worden. Ontvel de tomaten en snijd ook in grove stukken, verwijder

de zaadlijsten van de paprika en snijd in dunne repen en ook de ui of sjalotten. Snijd de

knoflook ook heel fijn.Verhit de olijfolie in een ruime pan en smoor de uien heel

zachtjes, ze mogen niet bruin worden! Voeg de courgettes, paprika, aubergines en de

knoflook toe en laat dit ongeveer 20 minuten zachtjes stoven, met de deksel op de pan.

Hierna mogen de tomaten, peper en zout erbij en eventueel de gedroogde

Provencaalse kruiden. Dit alles mag nog eens 15 – 20 minuten zachtjes opstaan totdat

de groentes zacht zijn. Let op dat het niet papperig wordt. 

Op het laatst doe je er de, in stukjes gescheurde, basilicumblad bij.

Serveer met een vleesgerecht of gewoon Pasta en natuurlijk stokbrood om de heerlijke

saus mee op te deppen.



Zebrapad

Je staat voor het zebrapad maar niemand stopt…. In Parijs en andere steden stoppen

automobilisten pas als de voetganger al op het zebrapad is want dan ben je pas

onderdeel van het verkeer en kunnen ze je met goed fatsoen niet negeren. Nog

“franser” is het om op het moment van oversteken ook nog even met je hand in de lucht

een soort van stopteken te geven maar niet dat er dan direct gestopt wordt….

 

Ze sluiten de luiken!

Aan het begin van de avond zie je dat veel huizen hier in alle dorpen en steden

helemaal potdicht gaan. In plaats van de gordijnen dicht te doen worden de luiken

gesloten. Een gewoonte die volgens sommigen teruggaat tot de middeleeuwen. In die

tijd werd de Franse belasting geïntroduceerd en de hoogte werd bepaald door

taxateurs die – door simpelweg naar binnen te kijken – de waarde van je bezittingen

inschatten. Om het hen moeilijk te maken, sloten de Fransen al vroeg hun luiken.

 

Veel rotondes.. 

Is het een hobby, traditie of voor de verkeersveiligheid? Daar zijn we nog steeds niet

achter. Maar zodra je in de buurt komt van een dorp of stad blijf je rondjes rijden en

het is echt niet zo dat het verkeer daardoor een wat vloeiendere vooruitgang heeft en

laten we het over de aankleding, de zg. “rotondekunst” maar helemaal niet hebben…. 

 

Kussen vóórdat je iemand kent. 

De Fransen gereserveerd? Niet op het gebied van elkaar kussen...In Frankrijk geven

mensen elkaar al meteen la bise als ze zich aan elkaar voorstellen. Niet alleen op een

feestje, maar ook gewoon op straat of in de supermarkt. Je schudt elkaars hand en

terwijl 

Net even anders...
 



je 2 kussen (en in sommige streken 3 of 4) geeft, je zegt bonjour/bonsoir met je naam
erachteraan. In het gewone dagelijkse leven kust iedereen elkaar, ook de mannen, de
cassiere in de supermarkt stopt met jou helpen om even een collega te begroeten.....
je zoent je buurvrouw, de eigenaar van het cafe, restaurant (als je daar al langer komt)
zelfs al heb je elkaar een uur daarvoor nog gezien.... 
 
Allo…
Niemand die hier de telefoon opneemt zegt z’n naam, Allô of bonjour, is alles wat je te
horen krijgt.  De Fransen gaan ervan uit dat de beller in principe al weet wie hij opbelt.
En zo niet, dan is dat privé-informatie die de gebelde niet deelt met een voor hem
onbekende beller… Je stelt je op straat toch ook niet zomaar voor aan een
wildvreemde?
 
Goed stokbrood of niets. 
Stokbroden zijn een belangrijk onderdeel van de Franse cultuur en deze haal je elke
dag vers bij de bakker. De baguette zit niet in plastic, maar in een simpele papieren
verpakking. Het brood wordt bij de lunch en het diner geserveerd. Bestel in een
restaurant het brood vooral niet vooraf zoals wij in Nederland doen want het is
onderdeel van de maaltijd. O wee als je Fransen voor een etentje bij je thuis vraagt en
je hebt niet aan het stokbrood gedacht, da’s ’n echte “doodzonde”…
 
Staken
Frankrijk is het land van liberté, égalité en fraternité. En elk jaar laten de Fransen dat
merken door te staken als ze ergens niet mee eens zijn. Met als gevolg dat treinen niet
rijden, vluchten niet gaan, scholen dicht zijn of snelwegen zijn geblokkeerd.Veel lokale
kranten melden bij de verkeersinformatie waar het de komende dag vaststaat door
demonstraties.
 
 
 
 
 

vervolg Net even anders



Doe deApéro
Z O A L S  D E  F R A N S E N

De Apéro is een goede Franse gewoonte die je NU in jouw leven wilt integreren.

 

Wat is een Apéro? Eigenlijk niets anders dan borrelen voor etenstijd en dat kan voor de

lunch en het diner zijn. Voor de lunch is natuurlijk wat heftiger, met name voor ons

Nederlanders, want een aantal borrels voor een boterham met kaas is misschien ietsjes

teveel! Maar als je net zoals de Fransen een uitgebreide lunch in het vooruitzicht hebt

laat die kurken dan maar ploppen!

 

De Apéro (verkleinwoord van aperitief) is net wat eleganter dan een Nederlandse borrel

met kleine hapjes en lekkere drankjes die van regio tot regio weer verschillen.... 

Denk bij de hapjes aan olijven, toastjes met vis, kleine groentes met dip, tapenades,

luxe vleeswaren, franse worstjes en voor de nog feestelijkere gelegenheden oesters.

 Hier in de Provence wordt vaak er vaak Pastis bij gedronken of er gaat een fles

Champagne open waar ook wel een Kir van gemaakt wordt, maar een lekkere Rose is

ook helemaal prima hoor. 

 

Want het allerbelangsrijkste van Apéro  is toch het gezellig bij elkaar zijn.

Dus dress-up, maak je tafel gezellig en

doe de Apéro!

 

 



Laat de boter in een koekenpan smelten en bak de kippenlevertjes enkele minuten met de

salie, de levertjes moeten van binnen rosé blijven. Voeg de azijn en kappertjes toe zet het vuur

hoog en kook dus ook het vocht snel in. Pureer alles met een staafmixer of in een

keukenmachine en voeg als laatste de peterselie toe en wat peper en zout naar smaak.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Bestrijk de sneetjes stokbrood aan beide kanten met

olijfolie en bak ze op een bakplaat in de oven goudbruin. Wrijf de warme crostini in met een

gehalveerde knoflookteen en schep de fegatini erop.Direct serveren is het allerlekkerste. 

Recept
H A P J E S  V O O R  D E  A P E R O

40 gr boter

200 gr kippenlevertjes

8 salieblaadjes fijngehakt

1 el rode wijnazijn

1 el kappertjes

2 el gehakte peterselie

12 sneetjes stokbrood

1 teen knoflook

olijfolie, peper en zout

Crostini Fegatini 12 stuks 
 

 

200 gr zongedroogde tomaatjes

teentje knoflook

5 el witte balsamico

100 gr pijnboompitten

2 handenvol basilicum blaadjes

olijfolie

peper en zout

Rode pesto 
 

Meng met een staafmixer alles door elkaar, de hoeveelheid olijfolie moet je zelf even

inschatten...genoeg erbij doen totdat er een smeuïg mengsel ontstaat. Heerlijk op 

 

 

 



vervolg Hapjes voor de Apero

6 limoenen

12 rauwe gamba's ongepeld

3 el olijfolie

2 teentjes knoflook gehakt

scheutje droge sherry of witte wijn

2 rode pepertjes, 

12 grote aardbeien

zout en peper

4 el fijngehakte platte peterselie

Limoen gamba's 12 stuks
 

Rasp de schil en knijp het sap uit van 4 van de limoenen. Snij de rode pepertjes fijn en

verwijder de pitjes. Was de aardbeien en verwijder eventueel de kroontjes. Marineer de

aardbeien in de helft van de limoen en pepertjes in en goed afgesloten bak (klein beetje peper

en zout erbij).Maak de gamba's schoon, verwijder kop, darmkanaal en schaal maar laat de

staart intact en dep ze goed droog met keukenpapier. Verhit de olijfolie in een ruime

koekenpan of wok en fruit de knoflook hierin 30 seconden. Voeg de gamba's toe en bak ze

circa 5-6 minuten (ligt eraan hoe groot ze zijn), af en toe roeren, tot ze roze kleuren en

omkrullen. Voeg citroenrasp, citroensap en sherry toe en roer goed. Neem lange prikkers, rijg

de aardbeien eerst hieraan en daarna de gamba's en bestrooi ze met peper en zout en

peterselie.

bruscetta's of bij een pasta. Genoeg voor heel veel toastjes of voor 4 pers. bij de Pasta. 

Kan ongeveer 1,5 week in de koelkast bewaard worden. 

O ja deze versie is helemaal “vegan” maar mocht je bij de pasta er nog kaas overheen willen

doen dan past Pecorino hier heel goed bij



Cinéma
F I L M S  E N  S E R I E S

De franse film getiteld 'Le fabuleux Destin d’Amélie Poulain' is een

fantasievol, romantisch, naïef sprookje dat zich afspeelt in de

idyllische Parijse wijk Montmartre. Audrey Tautou schittert in de rol

van Amélie Poulain. Na een jeugd in afzondering, besluit de

schuchtere Amélie op een dag na het vinden van een metalen

doosje iedereen te helpen in hun zoektocht naar geluk. En zo wordt

ze uitindelijk ook zelf gelukkig.

 

 

Meer beelden van de Provence in deze film over de (bijna)

levenslange vriendschap tussen schilder Cézanne en schrijver Zola,

die samen opgroeiden in Aix-en-Provence. Een aardig grote rol dus

voor deze mooie Zuid-Franse stad en vooral het omliggende

landschap, zoals de calanques aan zee en natuurlijk vooral het

prachtige Montagne Sainte-Victoire, de berg die Cézanne vele

malen schilderde, en de steengroeven van Bibémus.



vervolg Cinéma

Alweer wat jaartjes oud maar het blijft een heerlijke
film: Chocolat. De alleenstaande chocolademaakster Juliette
Binoche gaat met haar dochter in een piepklein dorp wonen
en verleidt de wat terughoudende inwoners al snel. Behalve de
pastoor… Het ideale slaperige Franse plattelandsdorpje
creëerde regisseur Lasse Hallström door te filmen in twee heel
verschillende locaties, in de Bourgogne en Dordogne.
 
 
Een reünie van jeugdvrienden in een afgelegen chalet in de
Franse Alpen verandert al snel in een wanhopige strijd om te
overleven als ze worden afgesloten van de rest van de wereld
door een bizar ongeluk. Al snel ontdekken ze het duistere
geheim van het verleden. Door middel van flashbacks wordt
duidelijk wat er zich twintig jaar geleden in het dorpje heeft
afgespeeld.
 
Een Britse zakenman (Russel Crowe) erft een vervallen
wijndomein in de Provence en loopt daarbij al snel tegen een
charmante Franse café-eigenaresse (Marion Cotillard) aan.
Naar een van de boeken van Peter Mayle die alle in
de Luberon spelen, tussen lavendelvelden, wijngaarden en
pittoreske dorpen als Bonnieux, Cucuron en Gordes.
 
 
 
 
 
Intouchables is gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal
van een Franse miljonair met een dwarslaesie. Abdel Sellou
(Driss in de film) schreef een boek over zijn tijd met de
schatrijke erfgenaam.
 
 
 
 
 
 



Lavendel
D E  G E U R  V A N  D E  P R O V E N C E

Over ruim een maand breekt de

Lavendel tijd weer aan hier in de

Provence...

Lavendel bloeit van half juni tot eind juli

en in sommige delen van de Provence

zelfs tot half augustus, afhankelijk van

de hoogte van het gebied en het

moment van de oogst.

 

Hebben jullie ze al in de tuin of op het

balkon staan? Deze geurbommetjes

doen het ook prima in het nederlandse

klimaat mits ze regelmatig genoeg zon

krijgen. Behalve dat de bloemen zo

heerlijk ruiken zijn het ook echte

aandachttrekkers voor vlinders en bijen 

 
 Lavendel is een kruid en geur die iedereen wel kent: Voor sommigen roept het het

beeld op van zalige zomervakanties in de Provence en voor anderen is het de geur van

de linnenkast… Maar wisten jullie dat Lavendel voor heel veel dingen gebruikt kan

worden. De Romeinen verzorgenden er wonden mee en hielden er vlooien en luizen

mee op afstand, hoe geen idee, misschien met een bosje lavendel onder hun tuniek?

Het wordt al sinds de 17e eeuw verbouwd voor de parfumindustrie, denk naast de

parfum ook aan heerlijke badolie en geurkaarsen die hier in de Provence volop verkocht

worden. Ook wordt het nu nog steeds als medicinaal middel gebruikt: Het werkt

kalmerend en rustgevend en het zou de geest in balans brengen, leg maar eens een

takje Lavendel op je hoofdkussen en je slaapt heerlijk! Ook in de keuken kun je er alle

kanten mee op: Je kan zowel de bloemen als de bladeren van lavendel gebruiken. De

bloemen moet je plukken wanneer ze net open zijn, de bladeren daarentegen voor de

bloei maar ik gebruik ze eigenlijk altijd het hele seizoen. Beiden kan je gebruiken in

salades, dressings, desserts met ijs of fruit, in azijn en gelei. Let wel op dat je het

spaarzaam in je gerechten gebruikt want anders wordt de smaak en geur te

overheersend!



Recept
P A N N E  C O T T E  M E T  L A V E N D E L

3 blaadjes gelatine

2,5 dl volle melk

2,5 dl slagroom

50 gram fijne

(biologische) tafelsuiker

1 vanillestokje

4 takjes Lavendel4 kleine

weckflesjes van 125 ml

Ingrediënten 4 personen 

 

Zet de pan met de melk en room erin alvast klaar. Snijd het vanillestokje overlangs

helemaal middendoor en haal het meeste vanillemerg eruit en leg dit inclusief het

(lege) stokje, samen met de Lavendeltakjes in het pannetje met de melk en room. Laat

een half uurtje staan (niet langer want dan wordt de smaak te sterk! Verwijder de

takjes en het vanillestokje. Week de gelatine 2-3 minuten in koud water. Verwarm de

inhoud van het pannetje samen met de suiker en roer tot de suiker is opgelost. Knijp de

gelatineblaadjes goed uit en voeg ze aan het mengsel toe. Roer tot de gelatine

volledig is opgelost. Giet het mengsel door een zeef in de weckflesjes en laat ze

ongeveer 6 uur in de ijskast opstijven. 

 

Garneer voor het opdienen met wat je zelf lekker vindt, walnoten, vruchten en als ze er

zijn ook wat Lavendelbloemetjes. Lekker koekje of een zelfgebakken tuile erbij en

genieten maar.



We believe there is beauty in simplicity
 

only

make good

memories

Alle rechten in deze uitgave zijn voorbehouden aan Anita Hageman. Tenzij

anders vermeld berusten alle rechten op alle informatie en foto's in het "De

Provence bij jou thuis" e-book bij Anita Hageman. Gehele of gedeeltelijke

overname, plaatsingen op andere websites, of commercieel gebruik van deze

informatie en foto's is niet toegestaan. Deze informatie mag worden bekeken op

een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden. Mits dit

voor persoonlijk, informatief en niet commercieel gebruik is en mits de informatie

niet gewijzigd wordt. 



voor meer informatie:
 

ANITA HAGEMAN
B&B BASTIDE LA FOLLE DU LOGIS

route des Arcs 4235
lorgues
france

 
www.bastidelafolledulogis.com
info@bastidelafolledulogis.com

http://www.bastidelafolledulogis.com/

