nadiya bakt

Voor Abdal
Als jij geen taart zou eten, voor
wie zou ik hem dan bakken?
Deze taart is altijd voor jou
bedoeld geweest.

NADIYA BAKT
nadiya hussain
fotografie door chris terry
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Eerste liefdes heb ik zoveel gehad. Wie niet?
Voor de vijftienjarige Nadiya was het duidelijk dat

De eerste tweedehandsfiets, die ik met mijn zusjes

ze ooit The Backstreet Boys zou ontmoeten (zo hield

deelde; ze heette Bluebird, was blauw en roestig, met

ze zichzelf voor) en met Kevin zou trouwen, maar

witte banden, en mijn vader had hem voor 30 pence

niet voordat alle vijf de jongens om haar gevochten

op een zondagmarkt gekocht. Ik hield van die fiets,

hadden! En zelfs nu nog, op mijn vijfendertigste,

maar de liefde van het keiharde zadel was niet

gaat mijn hart sneller kloppen als ik aan ze terug

wederzijds! Mijn eerste paar rollerskates, ja, het wa

denk. Het was nou eenmaal de eerste band waar ik

ren afdankertjes en ik was er binnen de kortste keren

als pubermeisje verliefd op werd.

uitgegroeid, maar ze brachten me naar plekken bui
ten het bereik van mijn ouders; niet erg ver, maar net

Maar terug in de realiteit, ver verwijderd van de

ver genoeg. Mijn ‘blades’ waren alles voor me.

droomwereld van de verliefde tiener, heb ik inmid
dels talloze andere fijne en maffe eerste liefdes

En dan verliefd worden, echt verliefd. Helemaal in je

beleefd. Zo werd ik een voorbeeldige grote zus voor

uppie. Echte, eerste, ware liefde. En kinderen: echte

mijn pasgeboren broertje. Het was mijn eerste ken

mensjes, in mijn buik gegroeid, klaar om de wereld

nismaking met een soort moederliefde, hoewel tech

te gaan ontdekken. Je zou denken dat het gevoel

nisch natuurlijk geen echte. Een eerste liefde waar

van eerste liefde bij het zien van je pasgeboren kind

van er nog vele zouden volgen. Zoals die voor mijn

bij een volgende bevalling zou veranderen of ver

eerste huisdier, poes Hira; ze hield van mij als van

minderen, maar nee. Het is er nog steeds, eerste

een blikje tonijn, en ik van haar als van een zak chips.

liefde, verse liefde, nieuwe liefde, elke keer weer, bij

Of toen ik voor het eerst tante werd. Dat gevoel van

elk volgend kind.

verbondenheid: we deelden hetzelfde dna, en dat
terwijl ik hem niet eens zelf gemaakt had. Dat was
een echte eerste liefde.

inleiding
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En dan natuurlijk taart. Ja, taart!
Je vraagt je wellicht af wat taart in dit lijstje van

van mijn veters, dacht ik. Lekker belangrijk! Ik wilde al

gedenkwaardige gebeurtenissen en herinneringen

leen een hoog cijfer voor voedingsleer, en dat kreeg ik.

doet. Hoezo past taart daarin? Nou, net als de an

Maar nog steeds niks – de klik was er niet. Het vuur

dere dingen op mijn lijstje is het bakken op een be

dat ik nu in me heb en voel, ontbrak volledig.

paald moment in mijn leven gekomen, maar in te
genstelling tot mijn herinneringen aan boybands,

We hadden thuis wel een oven, maar die stond altijd

rollerblades en huisdieren, die allemaal in de cate

vol pannen; voor mij was het een plek om de vette

gorie ‘vroeger’ vallen, is bakken nog steeds aan de

frituurpan op te bergen. Het was eigenlijk meer een

orde van de dag. Met mijn man, met mijn kinderen,

kast dan een oven. Het leven kabbelde rustig door.

met mijn familie. Bakken is een onmiskenbaar deel

Ik trouwde, we kregen een eigen huis en hadden

van wie ik ben. Ik leef het en adem het. Ik klop, roer,

zelfs onze eigen oven, maar nog steeds niks, niet de

weeg af en bak! Sterker nog, ik droom ervan! Echt!

minste aandrang om te bakken. Totdat…

Bakken is mijn eerste liefde.

‘Zou je eens een taart voor me willen bakken? Dat
vind ik zo lekker.’ Waarom niet, dacht ik. Een kleintje.

Ik besefte het nog niet toen ik als tiener een taart voor

Voor hem alleen. En zo begon het dus. Met een krak

het vrijgezellenfeestje van mijn zus bakte. Het was een

kemikkige sponscake, die hij helemaal opat. Ik besloot

eenvoudige sponscake met laagjes jam en hij bezweek

een oventhermometer aan te schaffen, om de boel

bijna onder een dikke laag witte fondant, met daarop

beter onder controle te hebben. De volgende cake

een afzichtelijke, volledig uitgedoste bruidegom van

was al een stuk minder krakkemikkig, maar even lek

suikergoed. En ik zag het ook niet toen ik een paar jaar

ker, en hij at hem ook deze keer helemaal op! Daarna

later voor een deelcertificaat voedingsleer een

volgden muffins met aardbeien en slagroom. Twaalf

Pokémontaart maakte, van rood-wit gemarmerde

stuks maar liefst. Een tikkeltje taai, niet echt cake-

cake met jam en felgekleurde fondant, in de vorm van

achtig maar wel lekker, en ook die werkte hij allemaal

een heuse ‘Poké Ball’. De docent zei: ‘Je bent echt een

naar binnen. Rond die tijd kwamen ook de baby’s om

uitstekende bakker. Heb je al eens een cateringoplei

de hoek kijken. Ik verstopte een paar aardbeitjes, ach

ding overwogen?’ Ik ben ook heel goed in het strikken

ter in de koelkast, en waagde een tweede poging.
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Deze keer roerde ik het mengsel iets minder lang en

dit hoofdstuk heb je een lepel nodig, zoals voor de

het resultaat was duidelijk beter. Dat bleek ook uit de

Cobbler uit de oven met fruit, of de Croissants met

snelheid waarmee ze op waren. Voordat ik het wist

roomijspudding. Elke bakker moet natuurlijk een

bakte ik brood, verrijkte deeg, maakte gebak en bakte

goede verjaardagstaart op zijn repertoire hebben,

– en verknoeide! – allerlei voorgerechtjes van bla

en daarvan staan er genoeg in het hoofdstuk Fees

derdeeg. Ik bakte vrijwel iedere dag, puur omdat ik ie

telijke baksels. Neem bijvoorbeeld de monumentale

mand had die mijn baksels at. Bakken werd onderdeel

Briochekrans met cranberry’s en chilivlokken, of de

van mijn leven, net als koken, wassen, stofzuigen en

feestelijke Koningscake met praline. Een bakboek is

ademen. Het voelde natuurlijk, normaal, en het werd

natuurlijk niet compleet zonder een uitgebreid

gewaardeerd.

hoofdstuk over Broden & broodjes, met onder ande
re Cornish splits en Donuts met pulled chicken. En

Ik ben dus ongelofelijk blij dat ik dit prachtige boek

dan Koekjes & hapjes; koekjes horen er gewoon bij,

eindelijk met jullie kan delen. Als het aan mij gele

zoals de Koffie-meringueschors of Custardkoekjes

gen had, was ik nog steeds aan het schrijven, maar

met rhubarb & custard-zuurtjes! Voor wie meer van

hogere machten drongen erop aan om er een punt

Hartige baksels houdt, zijn er Chilichurros uit de

achter te zetten. Maar niet voordat ik nog een paar

oven en Lasagne met bloemkool en kaas. Kortom, er

traditionele en aangepaste lievelingsrecepten toe

zit voor iedereen en elke gelegenheid wel iets bij –

gevoegd had. Dit boek is een compilatie geworden

niet dat we een speciale gelegenheid nodig hebben

van alle lekkere ideeën die in mijn hoofd rondzingen

om de oven aan te zetten!

en waar mijn man keer op keer van geniet.
Veel mensen die dit lezen zullen het niet snappen,
Laten we de hoofdstukken even doornemen. Cakes,

maar als je net zoveel van bakken houdt als ik, heb

minicakes & traybakes: in dit hoofdstuk kan ik

je het meteen door en is dit echt een boek voor jou.

de geld-maakt-niet-gelukkig-brownies aanbevelen.

Bakken hoeft niet je eerste liefde te zijn, en mis

Het hoofdstuk Baksels zonder te bakken gaat over, je

schien staat het niet eens op je lijst, zoals bij mij,

raadt het al: taarten die niet in de oven hoeven, zoals

maar wat niet is kan nog komen. Wie weet vind jij in

de Bananenroomijs-cheesecake met blauwe-bes

dit boek een recept waardoor het vuurtje aange

sencompote. Taarten & pasteien: dat zijn allerlei

wakkerd wordt.

heerlijke recepten, variërend van zoete Worteltaart
tot een kleurige Pakora-picknickpastei. Desserts: in

10

Bak, eet, geniet, herhaal!
inleiding

inleiding

11

hoofdstuk een

CAKES,
MINICAKES &
T R AY B A K E S

hoofdstuk drie

TA A R T E N
& PA ST E I E N

hoofdstuk vijf

F E E ST E L I J K E B A KS E L S

hoofdstuk zeven

BRODEN
& B R O O DJ E S

