
De liefde voor slakken kan ook door de maag gaan

door

D.F. Hoeksema

Na een aperitiefje op het terras kan men aanschuiven voor de

diavoorstelling. Prachtige plaatjes van het liefdesleven van een

Helix-paartje rollen over het scherm. Pikant soms! Dan komt de

tijd om te proeven. Terwijl de slakkenkweker een Afrikaanse

reuzenslak Achatina achatina over zijn hand laat kruipen -men kan

het dier desgewenst aaien of fotograferen- gaan de schalen rond.

Ieder mag een escargot, vers gesmoord in kruidenboter, aan zijn

prikker rijgen. Een smakelijk hapje! Als alle opgediende slakken

weggewerkt zijn, neemt de kweker zijn gasten mee naar de kweek-

tuinen en onthult hij de ' ins en outs' van het kweken van de

escargot, Helix aspersa, de segrijnslak. Openhartig beantwoordt

hij de vragen. Tot besluit kan, voor thuis, een ruime keus gemaakt

worden uit "petit gris" of "gros gris" in diverse conservatie-

vormen. Voor mensen met een hardnekkige verkoudheid zijn er de

bekende potjes hoestsiroop "slekk'n mee bruune suuker".

Vermoedelijk op basis van de wegslak Arion ater, maar het zal voor
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de smaak en de werkzaamheid waarschijnlijk weinig uitmaken welke

slak daarin verwerkt wordt.

De Escargotkwekerij "In Den Wijngaard" is van mei t/m oktober

iedere dag zonder afspraak te bezoeken (rondleidingen starten om

14.30 uur) en buiten deze periode op afspraak. Adres:

Smedekensbrugge 30A, 4527 GE Aardenburg, tel. 01177-1236 (m.i.v.

10 oktober 011749-1236). Een aanrader, ook voor slakkenliefhebbers

waarbij de liefde niet door de maag gaat!
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HAGAR

Een leuk reisdoel voor een personeelsuitje: Escargotkwekerij

”In Den Wijngaard” bij Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen. Op het

parkeerterrein is tussen of naast de Belgische bussen meestal nog

wel een plekje te vinden.
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