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Snacks
‘Salud, dinero y amor!’ luidt een Mexicaanse toost. Als
ook jij met vrienden wilt toosten op gezondheid, rijkdom en liefde, dan moet je goed gekoeld bier en veel
tequila in huis hebben. Serveer de laatste echter liever
met een klein hapje dan met zout en een partje limoen,
zodat de drank niet te snel naar je hoofd stijgt. Kleine
snacks zoals nacho’s met dipsauzen, empanada’s of sopes passen perfect bij drankjes – vooral omdat je ze als
fingerfood gemakkelijk met een hand in de mond kunt
stoppen, waardoor je de andere hand vrijhoudt om te
toosten en voor nog een glaasje.
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Tortillachips,
nacho’s of totopo’s?
Wie in Mexico vraagt om tortillachips met
dipsaus, zal waarschijnlijk in eerste instantie verbaasd worden aangekeken. Nacho’s zijn wel de uitvinding van een Mexicaan: Ignacio (kort: Nacho) Anaya serveerde bij gebrek aan andere keukenvoorraden
in 1943 in een restaurant niet ver van de
Texaanse grens een groep Amerikanen
met kaas gegratineerde gefrituurde stukjes
tortilla, gegarneerd met ingelegde jalapeñoringen. ‘Nachos Especiales’ zoals hij
het gerecht voorstelde aan zijn klanten,
werd al snel ‘special nachos’ – tegenwoordig een klassieker in de Verenigde Staten.
Ook in Mexico worden tortilla’s vaak gefrituurd – het liefst als restverwerking van
tortilla’s van de vorige dag. Zij vormen net
zoals ‘tostada’s’ de basis voor verschillende
bijgerechten (bv. zie blz. 96). In reepjes of
stukjes gesneden worden ze gebruikt in de
soep (zie blz. 60) of chilaquiles (zie blz. 28).
Ook als ‘chips’ worden ze, in driehoekjes of
stukjes gesneden, geserveerd bij dipsauzen en salsa’s, bonenmoes en gerechten
met veel saus – natuurlijk niet onder de
naam ‘nacho’s’, maar als ‘totopo’s’.

voor liever tortilla’s van licht maismeel, die
worden mooier bruin dan donkere of zelfgemaakte) in zes of acht stukjes en frituur
je die in een beetje olie. Strooi er direct
zout over, leg ze op een bakplaat met bakpapier en houd ze warm in een oven van
90°C – zo kun je ze binnen een halfuur lekker warm serveren met guacamole, pico de
gallo, salsa roja of een andere dipsaus uit
dit boek (zie blz. 16-25).
Ook de beroemde ‘nachos especiales’ van
Ignacio Anayas zijn niet moeilijk, maar
juist heel eenvoudig te maken en een hit
bij margarita’s of koel bier. Leg daarvoor
ongeveer 300 gram nacho’s (gekocht of
zelfgemaakt en afgekoeld) op een bakplaat
met bakpapier. Rasp 125 gram cheddar en
vermeng dit met 125 gram geraspte mozzarella (ook verkrijgbaar als kant-en-klaarproduct uit het koelvak), strooi dit over de
nacho’s en gratineer het 10-15 minuten in
het midden van de oven op 200°C tot de
kaas gesmolten is. Haal de nacho’s uit de
oven en bestrooi ze met ingelegde jalapeñoringen (zoveel je wilt) en 2 in ringen
gesneden lente-uitjes (met groen).

Of je ze nu tortillachips, nacho’s of totopo’s
noemt, de gefrituurde maischips zijn de
knapperige favorieten op ieder feestje. Als
je ze zelf wilt maken, snijd je gewoon kleine lichte maistortilla’s met een doorsnede
van ongeveer 15 centimeter (koop hier-
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Pinda-chilisalsa

Salsa macha

Voor 4–8 Personen
2 teentjes knoflook
2 gedroogde
guajillo-chilipepers
1 gedroogde chipotle-chilipeper
Olie om in te bakken
1 el pompoenpitten
(of sesamzaad)
3 el geroosterde,
gezouten pinda’s
Sap van 2 sinaasappels
Zout, peper
1 tl bruine suiker
1-2 el wittewijnazijn

1

Pel de teentjes knoflook. Verwijder
de steelaanzet en zaadjes van de chilipepers. Verhit 4-5 eetlepels olie in
een klein koekenpannetje en rooster
daarin de chilipepers na elkaar op
een gemiddelde temperatuur. Ze
moeten zacht worden, iets opzwellen
en wat van kleur veranderen, maar
mogen beslist niet donker of zwart
worden – dat maakt ze bitter! Haal ze
uit de pan, laat ze uitlekken en afkoelen en snijd ze in grove stukken.

2

Bak intussen in dezelfde bakolie
de teentjes knoflook rondom aan tot
ze bruin beginnen te worden. Haal ze

De salsa’s staan afgebeeld
op bladzijde 18 en 19.

dan uit de pan. Rooster de pompoenpitten licht in de olie, leg ze op keukenpapier en laat ze uitlekken. Laat
alles afkoelen.

3

Pureer de chilipepers, pompoenpitten en knoflook met pinda’s, sinaasappelsap (liefst geleidelijk toevoegen zodat de salsa niet te dun
wordt) en 1-3 eetlepels bakolie in de
blender tot een romige salsa. Breng
op smaak met zout, peper, suiker en
azijn. Salsa macha smaakt lekker bij
nacho’s, gebraden of gegrild vlees en
bij rauwe stukjes groente.

Chili-tomatensalsa

Salsa de chiltomate

Voor 4–8 Personen
500 g cherrytomaten
2 teentjes knoflook
1 tl bruine suiker
3 el wittewijnazijn
3 el olijfolie
3 gedroogde
guajillo-chilipepers
1 gedroogde arbol-chilipeper
Zout, peper
Gemalen komijn en
koriander, elk 1/2 tl
1 el grofgehakte koriander
(naar smaak)

1

Verwarm de oven voor op 200°C
(boven-/onderwarmte). Was de tomaten, snijd ze doormidden en verwijder de steelaanzet. Leg de helften
met het snijvlak naar boven dicht tegen elkaar aan in een ovenvaste
schaal. Pel de teentjes knoflook, snijd
ze in dikke plakjes en stop die tussen
de tomaten. Bestrooi alles met suiker.
Druppel er 2 eetlepels azijn en olijfolie over. Laat de tomaten 40 minuten garen in het midden van de oven
en bedruppel ze tussendoor een of
twee keer met het sap dat eruit is gelopen.

2

Rooster intussen de chilipepers in
een (gietijzeren) pan tot ze licht op-

zwellen en verkleuren. Haal ze dan
uit de pan en verwijder de steelaanzetten en zaadjes. Breek de pepers in
stukken, doe die in de pan en giet er
zoveel water over dat ze bedekt zijn.
Laat ze 10 minuten zachtjes koken en
haal ze dan van de kookplaat.

3

Haal de tomaten uit de oven. Doe
ze met knoflook en braadvocht in de
blender. Voeg de chilipepers toe en
pureer alles fijn. Voeg daarbij chilivocht toe (zie tip) totdat de gewenste
dikvloeibaarheid is bereikt. Kruid met
zout, peper, komijn, koriander en de
rest van de azijn, laat alles afkoelen
en roer er eventueel (zie tip) koriander door.
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