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Hoogtijdagen voor Zeezwaluws kombuis 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

egin januari vindt de huis correspondent van de Zeezwaluw onder in een la, zijn 

aantekeningen voor de Kersteditie van het Suffertje terug! Oeps, klein foutje …. Hierbij 

alsnog de december belevenissen. 

 

Rustig liggend aan de steiger in de marina van 

Las Palmas, heeft de bemanning van de 

Zeezwaluw genoten van de aanloop naar de 

Kerstdagen. De kajuit wordt in een goud/rode 

Kersttooi gehuld terwijl buiten de witte 

kerstverlichting iedereen laat weten wanneer 

de bemanning thuis is. De beschikbare tijd is 

ook ruim voldoende om de diverse kookboeken 

uit te pluizen en heerlijke menu’s samen te 

stellen. Zoals gebruikelijk voor 2 kerstdagen, 

maar rekenend met het feit dat er altijd 

teveel wordt bereid, is er een 3de 

“kerstkliekjesdag” ingeruimd. 

 

Houdbare ingrediënten kunnen ruim van te voren worden ingekocht bij de goed voorziene, 

feestelijk ingerichte supermarkten terwijl de verse groentes en fruit de dag voor kerst op de 

overvolle markt worden verzameld. Voor 1ste Kerstdag wordt een gevarieerd menu uit de kombuis 

geserveerd namelijk; 

Een koud voorafje van kip-spinazie-kruiden terrine, gevolgd door garnalen in hete olie met 

knoflook en pepertjes. Het kleurrijke hoofdgerecht van kalfsoesters in knoflookroomsaus 

vergezeld van in de schil gebakken krieltjes en groene groentes is tongstrelend. Als finishing 

touch gaat het dessert van kiwi & peer schijfjes in een balsemico dressing de koffie met likeur 

vooraf. Een kombuis vol gebruikte potten en pannen is een bijkomstigheid voor de bemanning na 

dit heerlijke diner aan een oogstrelend gedekte tafel. 

 

De 2de Kerstdag wordt iets minder uitgebreid gegeten nl; Vooraf gerookte zalm met dille, 

gevolgd door kalkoenbout in rode wijn met 

vijgen, jonge groentes en krielaardappeltjes. 

Het dessert van meloen & aardbeien overgoten 

met sinaasappel likeur en krokante kokos is 

echter ook niet te versmaden. Met een kopje 

koffie en likeur opgeleukt met een 

bonbonnetje, zittend in de verlichte kuip wordt 

de geconsumeerde kerstmaaltijd uitbundig 

geprezen door de bemanning. Dit kerstdiner 

kan ook weer in de analen van de Zeezwaluw 

worden bijgeschreven en is zeker voor 

herhaling vatbaar. 

 

De jaarwisseling is rustig verlopen in de marina van Las Palmas. Geen oliebollen of appelflappen 

maar scheepstoeters en vuurwerk begeleidden om middernacht het glaasje champagne op de 

boeg. 2012 is ingeruild voor 2013. 
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