
Zingende kok Francesco Arriu uit Schalsum 
kookt zoals de natuur bedoeld heeft
Van het platteland van het Italiaanse 

eiland Sardinië naar het dorpje Schalsum 

lijkt een grote stap. Toch voelt Francesco 

Arriu zich thuis onder de rook van Frane-

ker. De biologische kok zit nog dagelijks 

vol inspiratie om de mooiste Italiaanse 

gerechten en muziek te maken. Francesco 

heeft zijn wortels op het Italiaanse eiland 

Sardinië. Hij kent de eetgewoonten, de 

wijnen, pasta’s en vlees en vissoorten uit 

die streek als geen ander. Hij kent ook 

de tradities van de schaapher-

ders zoals die in het bijbelse kerstverhaal 

omschreven staan. In zijn jeugd leerde hij 

de herders op Sardinië kennen. Niet alleen 

tijdens de kerstdagen kookt Francesco 

op een natuurlijke biologische manier, 

het hele jaar door haalt hij inspiratie uit 

de puur natuurlijke smaak van groenten, 

vlees, vis en kruiden. 

Vol passie vertelt Francesco over zijn jeugd 

op Sardinië. Temperamentvol zoals een 

echte Italiaan. Bevlogen kan hij ook ver-

tellen over ‘zijn keuken’ waarbij genieten, 

vers en gezond voorop staan. “Ik gebruik 

alleen natuurlijke en biologische ingre-

diënten bij het bereiden van de maaltijd. 

En voor het vlees absoluut geen mari-

nades dat is echt fl auwekul.  Marinades 

bederven de de natuurlijke smaak.”  Voor 

conserveringsmiddelen of kunstmatige 

toevoegingen heeft de kok al helemaal 

geen goed woord over. “Kook gewoon 

met wat de natuur je geeft zo krijg je de 

lekkerste en meest pure smaak op tafel. 

En de kruiden, die haalt de Schalsumer 

kok het liefst uit eigen tuin. Een tuin die 

een mediterrane uitstraling heeft met 

artisjokken een olijfboom, verschillende 

kruiden en een onmisbare open haard 

voor het grillen van vlees en vis. Fran-

cesco: “Die gebruik ik het hele jaar door, 

want er gaat niets boven een mooi stuk 

gegrild vlees.” Om dit te demonstreren 

stookt hij het vuur graag op voor zijn 

gasten om een paar prachtige spareribs 

te grillen, natuurlijk van biologische vlees 

uit Sardinië. Het vuur, de rosemarijn en de 

rook geven het vlees de juiste smaak en 

kleur. Als fi nishing touch nog wat zout en 

dan genieten maar. 

Niet alleen de kerstmaaltijd is een feeste-

lijk gebeuren bij de familie Arriu, eigenlijk 

is elk diner met gasten een hele happe-

ning. Francesco vertelt graag uitgebreid 

waar hij mee bezig is en waar hij zijn ken-

nis en inspiratie vandaan haalt. Hij herin-

nert zich nog de herders van Sardinië die 

tijdens de decemberdagen bij hun kudde 

bleven en daar het kerstfeest vierden. “Ze 

zaten daar in de bergen met hun familie 

bij elkaar en grilden een speenvarken en 

vis, en bereiden alles in de open haard.” 

Ook andere streekproducten als tamme 

kastanjes, artisjokken, olijven, mosselen 

en mandarijnen waren aanwezig bij de 

feestelijk dis. Voor de gewone Italiaanse 

gezinnen wordt elk jaar de kerststal 

ingericht een traditie die onmisbaar is 

als voorbereiding van het kerstfeest. “De 

kinderen zochten dan planten en gras om 

de stal een mooi en natuurlijke uitstraling 

te geven.” 

Van jongs af aan is Francesco al geïnteres-

seerd in wat er zich in de keuken afspeelt. 

“Ik hielp mijn moeder en grootmoeder in 

de keuken, waardoor ik alle geheimen en 

familierecepten leerde kennen.” Ook bij 

het personeel dat de familie in dienst had, 

vanwege het grote familielandgoed, keek 

Francesco regelmatig de kunst af van het 

grillen van vis of het bakken van brood. 

“Als het moest stond ik om twee uur op 

om te kijken hoe het brood werd gebak-

ken, of ging ik helpen bij de schaapher-

ders met het maken van ricotta.” Ricotta 

is een sneeuwwitte zachte en frisse Itali-

aanse kaas van koeien- of schapenmelk 

met een milde en zacht zoete smaak.

Niet alleen tijdens het grillen en in de 

keuken is Francesco’s afkomst uit Sardinië 

altijd aanwezig, ook geeft hij met eigen 

geschreven liedjes kleur aan zijn leven. 

Sardinië is zowel op tafel als op het muzi-

kale podium een onmisbaar ingrediënt. In 

beide gevallen zal het nooit saai worden. 

De Italiaan om útens brengt graag met 

zijn gitaar liedjes ten gehore die geïn-

spireerd zijn door zijn herinneringen en 

actuele situaties in zijn vaderland. Op zon-

dag 7 januari 2018 presenteert Francesco 

Arriu zijn nieuwste cd in Theater de Bres 

te Leeuwarden.

Voor wie graag een muzikale kookwork-

shop wil meemaken met de zingende kok 

uit Schalsum kan meer informatie vinden 

op www.francesco-artecucina.nl. 

Francesco brengt tijdens zijn workshop 

graag zijn gitaar mee. Het zal dan ook 

beslist niet saai worden tijdens het koken, 

want zowel zijn handen als mond staan 

haast nooit stil.

Net als Friesland kent Sardinië een rijk cultureel erfgoed. Een voorbeeld 
hiervan is La Sartiglia. Een race naar de ster die wordt gehouden op de 
laatste zondag en dinsdag van carnaval in Oristano , waar carnaval en 
Sartiglia vrijwel synoniem zijn. Het is een van de oudste hippische evene-
menten die nog steeds plaatsvinden in het Middellandse Zeegebied en een 
van de meest spectaculaire en choreografi sche vormen van carnaval op 
Sardinië . Het echoot riten van agrarische regeneratie.
De term Sartiglia is afgeleid van de Castiliaanse Sortija , die op zijn 
beurt is afgeleid van de Latijnse sorticula , of ring, en bezit in zichzelf de 
verkleinwoord, fortuin. De oorsprong van de carrousel daalt weg in de 
oude militaire riddertoernooien, in de race naar de ring die in Oristano is 
overgeleverd in de variant van de ster. Het bestaat uit de poging van de 
renners om het doelwit dat op een groen lint is bevestigd te raken en het 
lot te trotseren.


