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Mediterrane sneeuwigheden 

IN EEN ITALIAANSE KRANT stond te lezen dat de kunst van het ijsberei-

den nergens zo goed wordt verstaan als in Italie, dat de oorsprong van het 

ijs in de oudheid moet worden gezocht en dat het eerste ijs in 1533 in Parijs 

op de tafel van Caterina de' Medici verscheen. 

Met deze inleidende woorden begint Pellegrino Artusi (1820-1911) 

het hoofdstuk TJs' in zijn beroemd geworden kookboek La scienza 

in cucina e I'arte di mangiar bene  (1891, De wetenschap in de keuken en 

de kunst om goed te eten,  1995). En hij vervolgt: 

BijAthenaeus en Seneca valt te lezen dat de Grieken en Romeinen 

al vriesruimtes aanlegden waar ze sneeuw en ijs bewaarden op ongeveer 

dezelfde manier als wij dat nog doen: zegroeven een diepe kuil in de 

grond, stampten de sneeuw en het ijs flink aan en bedekten de kuil met 

eiketakken en stro. Ze kenden echter nog niet de wonderbaarlijke werking 

van zout, datgemengd met ijs de mogelijkheid aanzienlijk vergroot om 

van allerhande drankjes sorbets te maken. 

Dat de Italiaan gemiddeld minder ijs eet dan de Deen - een jaar-

consumptie van 61 tegenover 83 liter volgens William Ward in zijn 

Getting it Right in Italy -  neemt niet weg dat ijs als tongstreler onmid

dellijk associaties oproept met Italie; sterker nog, deze getallen zouden 

een bevestiging kunnen zijn van de dominante positie die generaties 

Italiaanse ijsfamilies hebben ingenomen, en dat nog steeds doen, in 

heel Europa. 

Maar wat heeft dit allemaal met literatuur te maken? Veel, zou 

Artusi stellig hebben geantwoord op deze vraag. Hij was immers afge-

studeerd in de letteren aan de universiteit van Bologna in een tijd dat 

nog niet alle brildragenden zich  dottore  lieten noemen, en schreef, 

alvorens zijn culinaire talenten naar buiten te brengen, onder meer 

een biografie van de dichter Ugo Foscolo. Maar ook zijn kookboek is 

veel meer dan een droge verzameling recepten: gedurig vertelt Artusi 

over toenmalige gewoontes en gebruiken, filosofeert hij over de 

taal en schrijft hij in een stijl die van zijn werk een ware keukenroman 

- in de niet gangbare zin des woords - heeft gemaakt. 


