
De jonge Britse kok Alex Hely-Hutchinson heeft een missie: iedereen de geneugten van 
een dampende kom (havermout)pap laten ontdekken. In haar restaurant eet je granenpap
of porridge als ontbijt, lunch en avondmaal.

DOOR BARBARA SERULUS

HAVERMOUT IN VEELVOUD

ie genoeg heeft van de schreeuwerige 
winkelstraten rond Convent Garden in 
Londen, hoeft maar een hoek om te gaan 
om in een parallel universum terecht te 
komen: Neal’s Yard is een aandoenlijk bin-

nenpleintje, omsloten door pakhuizen in felle kleu-
ren, een oase van rust in het hart van de Britse hoofd-
stad. De beschilderde groene, gele en rode gevels 
dateren uit de jaren 70, toen een hippiecommune de 
pakhuizen opkocht en zo dit allerschattigste wijkje 
redde van de sloop. Op dit verborgen pleintje vind je 
26 Grains, het restaurant van Alex Hely-Hutchinson. 
In haar restaurant eet je granenpap als ontbijt, lunch 
én avondeten. Ze schreef er dit jaar een boek over: een 
langgerekte lofzang op het gewas dat ons als mensen 
al eeuwen voedt, maar culinair weinig eer opstrijkt. 
Het 26 Grains-boek bestaat uit honderd recepten die 
de lezer leiden langs spelt, gierst, boekweit en rogge. 

TROOSTEND BAKJE
‘Havermoutpap laat niemand onbewogen’, zegt Alex 
als we haar treffen in Neal’s Yard na de eerste och-
tendrush. ‘Sommigen worden er nostalgisch van, 
voor anderen brengt het slechte herinneringen naar 
boven. Mijn vader bezorgt het een flashback naar zijn 
schooltijd: hij haat het (lacht).’ Toch kreeg Alex thuis 
elke ochtend havermoutpap als ontbijt. ‘Mijn moeder 
zette elke dag een grote pot met waterachtige, zoete 
pap van havervlokken op tafel. Het was een makke-
lijke en snelle oplossing: de vijf kinderen kregen in 
één keer hun eten. Mijn eigen jeugdherinneringen 
eraan zijn dus ook niet rooskleurig.’
Dat veranderde wanneer ze als student een jaar in 
Kopenhagen woonde. ‘Wat ik daar at, was zo anders 
dan wat ik ooit had geproefd: een stevige roggepap 
gekruid met kardemom en afgewerkt met peer, of 
haverpap met een rijke klont boter in de kerstperi-
ode. In de koudste maanden van de Scandinavische 
winter is het heerlijk om je handen aan zo’n kom 
pap te warmen.’ In Denemarken leerde Alex dat niet 
enkel havervlokken zich laten roeren tot een pap. ‘Ik 
experimenteerde met andere granen als gerst, frikeh 
of boekweit en ontdekte dat naast gewone melk ook 
notenmelk of zelfs fruit- of groentesap lekker is om je 

granen in te koken. De opties bleken eindeloos.’
Terug in Londen maakte ze haar studies af, maar in 
gedachten stond ze al in de keuken van haar eigen 
porridge-restaurant. Om te testen of Londenaars 
openstonden voor het idee installeerde Alex een tij-
delijk kraampje in metrostation Old Street. Gehaaste 
pendelaars konden er een troostend bakje ontbijtpap 
meenemen. ‘Het was toen midden juli, niet meteen 
een moment waarop mensen verlangen naar een 
warm ontbijt. Maar ik wou niet wachten op de winter. 
Gelukkig was de steun die we kregen overweldigend. 
Het was 2014, de economie begon zich voorzichtig 
te herstellen van de crisis. Iedereen werd enthousi-
ast van het idee dat jonge mensen een zaak durfden 
te starten. Alle Londenaars wilden de stad opnieuw 
zien bloeien. Zelfs mensen die havermout vreselijk 
vonden, kwamen ons aanmoedigen en zeiden dan 
dat ze onze muziek leuk vonden, om toch maar iets 
te zeggen (lacht).’ Na de testperiode kreeg 26 Grains 

zijn vaste stek in het 
bruisende centrum van 
Londen. ‘Gastronomische 
restaurants moeten blij-
ven verbazen met alsmaar 
ingewikkeldere bereidin-
gen. Ik ben gelukkig dat 
ik me met zoiets simpels 
en nederigs als granenpap 
kan bezighouden.’

HYGGE
Wie Alex’ boek leest, ont-
dekt dat achter elke sim-
pele kom pap die je eet in 
26 Grains nochtans een 
doordacht systeem zit: 
naast graan en vloeistof 
voegt ze ook iets kruidigs, 
iets romigs en iets kro-
kants toe. Het samenspel 
van de elementen geeft 
een gebalanceerde kom 
pap: ‘Als je een speltpap 
met hele granen maakt, 
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 HAVERMOUTPAP 
 MET BLAUWE BESSEN

	 INGREDIËNTEN	
	 (VOOR	2	PERSONEN)
→	 Voor	de	compote
 250 g blauwe bessen (diepvriesbessen
 werken prima in de winter)
 1 el esdoornsiroop
 Een kneepje citroensap
→	 Voor	de	pap
 100 g havermoutvlokken, geweekt in 250 ml 

water (minstens 30 minuten, maar het mag ook
 een hele nacht)
 250 ml ongezoete amandelmelk
 ¼ tl zeezout
→	 Om	te	serveren
 2 el gemengde zaden en pitten (bijvoorbeeld
 lijnzaad, pompoen- of zonnebloempitten)
 Een paar stukjes gesneden seizoensfruit
 2 el kokosschaafsel
 2 el amandelpasta
 Eventueel 2 el amarantkiemen

	 BEREIDING
1.	 Zet een kleine kookpot op het vuur waarin je de 

blauwe bessen, de esdoornsiroop, het citroensap 
en een eetlepel water mengt. Breng het geheel 
aan de kook. Als het begint te pruttelen, haal je 
de bessencompote van het vuur en zet je ze aan 
de kant om even af te koelen.

2.		 Meng alle ingrediënten voor de pap, inclusief het 
water waarin de havervlokken hebben geweekt, 
in een kookpotje. Laat 3 à 4 minuten garen op 
een middelhoog vuur, terwijl je voortdurend 
roert. Als de pap een mooie, gebonden 
consistentie heeft gekregen is ze klaar om te 
serveren.

3.		 Verdeel de havermoutpap over twee kommen 
en schep in het midden een royale eetlepel bes-
sencompote. Werk af met de zaden, het fruit, de 
kokos, amandelpasta en eventueel wat kiemen. »

heb je al een uitgesproken stevige textuur 
en aardse smaken. Daar ga je geen granola 
bovenop strooien, maar iets zachts met een 
frisse smaak zoals een dot yoghurt of een lepel 
kokosroom. De perfectie zit ’m in het even-
wicht van smaken en texturen. Door de lezers 
de opbouw van een porridge uit te leggen, 
hoop ik dat ze zelf gaan spelen met kruiden, 
granen en toppings.’ 
Altijd en overal hebben mensen zich gevoed 
met een warme pap van granen. In traditi-
onele recepten, zoals Afrikaanse gierstpap 
of Aziatische congee, worden de granen op 
voorhand geweekt. ‘Door het graan te weken, 
is de pap sneller gaar. Maar het lost ook de 
zure beschermlaag van de graankorrels op, 
zodat ze makkelijker verteerbaar worden’, 
legt Alex uit. Een goed idee voor mensen die 
moeite hebben met het verteren van gluten. 
‘Bij havermoutvlokken brengt het weken ook 
bètaglucanen vrij, die een romige consisten-
tie geven, maar ook het suikerniveau van je 
bloedsuikerspiegel stabiel houden. Zo krijg je 
een langere en tragere toevoer van energie in 
plaats van een plotse suikerpiek.’ Eeuwenoude 
tradities en rituelen die inspelen op de 
bezorgdheden van de moderne gezondheids-
freak. 
Met 26 Grains wil Alex het Deense begrip 
hygge – een notoir onvertaalbaar woord dat 
verwijst naar een winters gevoel van gebor-
genheid en gezelligheid – naar het Verenigd 
Koninkrijk transponeren. ‘De Denen zoeken 
hygge in kleine dingen: een kaars aansteken 
in huis, iets lekkers eten, tijd voor een gesprek 
met iemand die je graag hebt. Iedereen heeft 
z’n eigen interpretatie. Voor mij draait het om 
momenten van samenzijn en een gevoel van 
kalmte en tevredenheid. Wie uit het drukke 
stadscentrum naar hier wandelt, heeft het 
gevoel dat hij even op adem kan komen: alles 
vertraagt even. Als ik mensen rustig zie wor-
den met een kom lekker en simpel eten in hun 
handen, is dat voor mij het toppunt van hygge.’ 
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EINDE

	 INGREDIËNTEN	
	 (VOOR	4	PERSONEN)
→	 250 g bruine rijst met korte 
 korrel (gedurende 1 uur 
 geweekt in water)
 1,5 liter kippenbouillon
 2 duimgrote stukken galangal 
 of 1 stuk gember 
 4 kruidnagels
 3 laurierblaadjes
 Een snufje zeezout en witte peper
 1 el kokosolie

→	 Om	te	serveren
 1 el sesamzaad
 2 el ongezouten pindanoten
 Olijfolie om in te bakken
 200 g gekookte kip 
 (in fijne plakjes)
 2 stengels lente-ui (fijngesneden)
 1 chilipeper (fijngesneden)

 2 handen spinazieblaadjes
 Een handvol korianderblaadjes 

(grofgehakt)
 Ketjap (zoete Indonesische
 sojasaus) of gewone sojasaus

	 BEREIDING
1.	 Giet de geweekte rijst af en doe ze 

samen met de bouillon, galangal, 
kruidnagel, laurier en zout in een 
kookpot. Breng aan de kook en 
laat 30 à 40 minuten op een zacht 
vuurtje garen. Als de rijstpap te 
droog wordt, kun je een beetje 
water toevoegen zodat de rijst niet 
aankoekt.

2.	 Intussen kun je de toppings 
afwerken. Rooster de sesam-
zaadjes in een pan zonder vetstof 
gedurende 2 à 3 minuten. Roer 
constant zodat ze niet te donker 

worden. Doe hetzelfde met de 
pindanoten. Verbrijzel de pinda’s 
in een vijzel of hak ze grof met 
een mes nadat ze zijn afgekoeld. 
Bak de kip in dezelfde pan in een 
beetje olijfolie tot de stukjes kro-
kant zijn. 

3.	 Als de rijstpap gaar is: vis de lau-
rierblaadjes en de galangal (of 
gember) eruit, roer de kokosolie 
erdoor en breng op smaak met 
witte peper. Proef en kruid bij 
naar smaak. Schep de pap in kom-
men en werk af met de stukjes kip, 
lente-ui, chili, pinda’s, sesamzaad, 
spinazie, korianderblaadjes en 
ketjap (of sojasaus). 

PAP VAN BRUINE RIJST MET INDONESISCHE KIP


