Column Lisette
Lisette Venselaar (33 jaar) is net verhuisd
naar de Lot (precies op de grens met de
Dordogne), waar ze volgend jaar samen
met haar vriend Arjan (40 jaar) een gastenverblijf opent. In at Home schrijft ze over
haar Franse avontuur.

Cacaoparadijs
“Ik sta in onze supermarkt verbouwereerd om me heen te kijken. Ik weet
echt niet wat ik zie.
De feestdagen zijn in aantocht en Franse
supermarkten zijn omgetoverd tot een
waar cacao-paradijs. Tijdens de kerst
geven de Fransen elkaar namelijk chocolade cadeau, bij voorkeur bonbons.
De schappen staan dan ook volgepakt
met dozen in alle soorten en maten en
in het middenpad zijn zelfs hele torens
opgetrokken. Puur, melk, wit, met of
zonder alcohol, geconfijte vruchtjes of
noten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of het staat erbij. Naast mij comman-

deert een oud dametje haar echtgenoot
langs de dozenrij: ‘Kersenbonbons
voor Odette, praliné voor Jean-Louis
en Françoise houdt van bitter gevuld
met likeur’. Manlief komt braaf met de
genoemde dozen aanschuifelen en legt
ze bij de andere in het winkelwagentje.
Zij zijn geen uitzondering, want overal
om mij heen pakt men minstens een
doos of drie. Ik ben nog niet ingesteld
op deze Franse gewoonte en kies uiteindelijk slechts één doos met een zeer
beschaafde omvang. Ook in ons dorp
zit de kerststemming er inmiddels goed
in gezien de overdadige en niet echt

subtiele decoratie. Zo is de grote houten
kerkdeur omlijst met een sliert aan- en
uit flikkerende kerstlampjes. De bomen
langs de weg kleuren s’avonds rood,
groen en geel. Heel kleurrijk zullen we
maar zeggen. Vorig jaar zijn de feestdagen een beetje aan ons voorbij gegaan
door onze grote verbouwing. Dit jaar
kunnen we heerlijk gaan genieten van
de kerst. Op lokale wintermarktjes doen
we vast inspiratie op voor het komende
kerstdiner. Na een seizoen lang dagelijks voor meer dan tien man te hebben
gekookt draaien we daar onze hand niet
meer voor om. Des te meer tijd blijft
over om lekker bij te praten met familie
en vrienden die overkomen tijdens de

“Kersenbonbons
voor Odette, praliné
voor Jean-Louis“
feestdagen. Vorig jaar gaf ik in mijn
kerstcolumn aan dat ik hoopte deze winter met trots terug te kunnen blikken op
een geslaagd eerste seizoen. Die wens is
meer dan uitgekomen. De praktijk heeft
onze stoutste verwachtingen overtroffen.
Mede dankzij onze gasten hebben wij
een onvergetelijk eerste jaar beleefd. Wij
kijken nu al uit naar komend seizoen. Ik
wens iedereen fijne feestdagen en een
heel gelukkig 2010 !
Kijk ook op www.lapanacee.nl
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