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V
irgilioMartínezhoudt van
de ‘tierra’ vanPeru.De rijk-
domdiehet landbiedt, aan
dekust, indeAndes en inhet
hetAmazonegebied.Wie

zich laatmeevoerenmet chef-kokMartí-
nez, denieuwe ster vandePeruaanse
keukeneneigenaar van restaurantCen-
tral1 inhetMiraflores-district van
Lima, reist doorheel Peru.Hij vertelt
overdegroentenvanPachacamac, ten
zuidenvanLima,de chocoladeuithet
Amazonegebied, deolijfolieuit Ica, zout
uitMaras. ‘Je vindtdeproducentenalle-
maal opdeBioferia2’, zegthij, de za-
terdagsebiologischemarkt. ‘Voorhet
restaurantbestel ik rechtstreeksbij ze,
maar ikga vaakvoorde lolnaarde
markt.’
Restaurant Central, Calle Santa
Isabel 376, Miraflores. Tasting-
menu voor 98 dollar. centralres-
taurante.com.pe
Bioferia, zaterdag op Calle 15 de
Enero, naast park Reducto (Miraf-
lores), zondag bij Mercado no. 1
van Surquillo, van 8.00 tot 14.30
uur.

Heel Peru is trots gewordenopde fu-
sion-keukendiebol staat van invloeden
vanbuitenaf, van Japanse tot Spaanse,
van Italiaanse totChinese, zegtMartí-
nez.DehoofdstadvanPeru is inmiddels
eenculinairebestemminggeworden. In
dePellegrinoTop-100vandebeste res-
taurants terwereld staandit jaardrie
restaurants in Lima.Opnummer 14
staatAstridyGastón3 vanGastón
Acurio, hetboegbeeld vandePeruaanse
keukenenMartínez’ vroegerewerkge-
ver.
Calle Cantuarias 175, Miraflores.

Central is nieuwkomer op nummer 50.
En daar houdt het cv van de pas 36-ja-
rigeMartínez niet op: zijn nieuwe Lon-
dense restaurant Lima heeft al een
Michelinster. Een revolutie, ja. Maar,
zegtMartínez, ‘de echte revolutie zie je
niet bij de toprestaurantsmaar juist bij
de kleine, gewonere restaurants’.
Voor eenceviche, hetnationalege-

recht vanvisdie kort is gegaard in ci-
troensap, gaathij graagnaarCanta
Rana4, eenpopulairmaargewoonres-
taurantdat zijnmurenenplafondheeft

behangenmet voetbalposters
en -sjaals. ‘Goedevis, fijne atmosfeer.
Vooral de cevichemet avocado isheer-
lijk: debite vandevis gecombineerd
metdat zachte vandeavocado.’ Enalsde
rijwachtendenopde stoep te lang is,
probeerdanElVillano5, ook indewijk
Barranco.
Genova 101, Barranco. El Villano: Jr.
San Ambrosio 410, Barranco.

Een ‘fantastischeplek’ voor een lunch is
ElMercado6, van chef RafaelOster-
ling. ‘Het is er casual, stijlvol. Leuke
mensen, lekkeredrankjes.Dearroz is
daargeweldig, vooral deArrozMaris-
quero: rijstmet zeevruchtenenge-
stoofde chilipepers.’ De toerist zalniet
snel schrikkenvandeprijzen: 47 soles
(15 euro).
El Mercado: Hipólito Unanue 203,
Miraflores. rafaelosterling.com.

EnnatuurlijkLaMar7, eenvandevele
restaurants vanGastón. ‘Daarmoet je
naar toe voordevariëteit’, zegtMartí-
nez. Voordeanticuchosbijvoorbeeld
(soort Peruaanse saté), of de causa rel-
lena (soort taart opbasis vanaardappel-
puree enbijvoorbeeldavodadoenkip).
La Mar: Av. La Mar 770, Miraflores.
lamarcebicheria.com

Nieuw is restaurant IK8, de initialen
van IvanKisic, de chef die vorig jaarom-
kwambij eenverkeersongeluk. ‘Zijn fa-
milieheeft zijnplannendoorgezet. Ik
benal eenpaarkeergeweest. Erggoed.’
Elías Aguirre 179, Miraflores.

Een ‘culinair feest’ is in septemberde
jaarlijksegastronomischebeurs inMis-
tura,waar Peru laat zienwathet inhuis
heeft.Wiedanniet inhet land is, kande
keukenookmakkelijk lerenkennen.
‘Praatmetde taxichauffeurof iemand
opstraat. Iedereenwil graagover eten
praten.Meestal zullen zeniet zeggen
wathun favoriete restaurant is,maar
waar jeheenmoet voordebeste ceviche
of debestepisco sour.’

Martínez zelf: debestepisco sour (de
nationale cocktail) drinkthij bij bar
Huaringas9.
Calle Bolognesi 472, Miraflores.

Ask a local

VIRGILIO MARTÍNEZ IN LIMA

Voor culi’s is Lima een omwegwaard. Chef-kok
VirgilioMartínezwijstwaar u de beste ceviche eet.

DoorEric van denBerg Illustratie Leonie Bos
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Restaurant Central
Bioferia,
A: zaterdag, B: zondag
Restaurant Astrid y Gastón
Canta Rana
El Villano
El Mercado
La Mar
IK
Bar Huaringas
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igenaarDonovan van vande
Vijver (32) bereidt inde open
keukenophetterreinvanzijn
camping een soep van zoete
aardappel.Hijdraaitrustigin

de pan en vertelt over Palulu als hij
ineens over het aanrecht vliegt. Geen
van zijn gasten – drie in totaal – heeft
meteendoorwateraandehandis,maar
Donovan, in een vorig leven gids inhet
oerwoudvan Suriname, kent geen twij-
fel.
Hij hoort ergens het geluid van een

saki-aap.Eenpaarsecondenlaterziethij
hemzitten. Hoog in de boom,maar op
noggeenvijfmeterafstand.Kortdaarna
ontdekt Donovan een tweede aap, het
vrouwtje.Derestvandemiddaghouden
de apenDonovan in de gaten enDono-
vande apen. ‘Dit is de redenwaarom ik
zograagdezecampingwilde’,vertelthij
later. ‘Hierwoonjenietalleeninhetbos,
hierben jeéénmethetbos.’

Maak kennismet het enige resort in
Suriname dat zich camping noemt.
Daarmee is het een niche in het land
waar toerisme nog in de kinderschoe-
nen staat.Denkvooralniet aanmassale
campings zoals die aande Zuid-Franse
kust te vindenzijn.

Paluluwordt gerunddoor deNeder-
landse Iris Arnold (34) enhaar partner,
deSurinamerDonovan. IrisenDonovan
noemenhun verblijf een campingom-
dat demogelijkheid bestaat om in een
tent te overnachten,maar verder hou-
dende vergelijkingenmetde Europese
equivalentenop.

‘Bij ons geenmassatoerisme zoals in
destad,maarnatuurtoerisme’, zegtDo-
novan terwijl hij zijn drie gasten een
rondleidinggeeft. Hij loopt richtingde
verborgen schat van zijn camping: een
kortewandeltochtdoorhetbosdienaar
een kreek leidt waar in alle rust, maar
omringd door de geluiden van de jun-
gle, incolabruinwatergezwommenkan
worden.Aanbeidezijdenvandewandel-
routeisnietsmeerteziendaneenwand
vangroenebosschages, al kentdekleur
groeninSurinameduizendennuances.
Na tweeminuten lopenblijft Donovan
staan. Hij legt zijn vinger voor zijn
mond.Stilzijn. ‘Eenboskonijn’, fluistert
hij. ‘Wacht.’ Donovan loopt het bos in.
Hij scharrelt wat rond, kaptwat blade-
renwegenwijst.Daar zit ie.

Lachend loopthij terug. ‘Als jebij ons
bent,benjeéénmetdenatuur.Dejungle
beleven, dat willen we bereiken met
onze camping. De natuur zal je ’s och-
tends wakker maken en ’s avonds in
slaapbrengen. Denatuur zal je aanhet
denken zetten en je tot rust brengen.
Maar de natuur zal je ook irriteren. Bij
onskomjeincontactmetdenatuur,dat
is ééndingwatzeker is.’

Palulu ligt vlakbij vliegveldZanderij,
daarwaar de jungle zo’n beetje begint.
Hetbosronddecampingishethuisvan
een breed scala aan diersoorten, zoals
papegaaien, toekans,uilen,herten,bos-
zwijnen en gordeldieren. Maar ook
scharrelenhierkaaimannen,duizenden
insecten, kikkers enslangenrond.

Opdagtweevanonsbezoekvangteen
gast een slang die een van de scharrel-
kippenvandecampingwildeopeten.De
kipoverleeftdeaanval.Hoeluguberook,
het past volgens Donovan bij een na-
tuurresortwaar drie ingrediënten cen-
traalstaan:rust,ontspanningennatuur.

Omde rust voormens en dier te waar-
borgen, is reserverenverplicht. ‘Zohou-
denwe controle opwie onze camping
bezoekt. We willen geen mensen met
gettoblastersof luidruchtigekinderen.’
Denachtwordt doorgebracht in een

hangmatineenvandetweepinahutten.
Voor de sanitaire behoeften is er een
kleingebouwtjeneergezet enomteko-
ken is er de open keuken. Alles geheel
ecologisch. IrisenDonovanhebbeneen
moestuin,maar geen elektriciteit. Om-
dat op de vrij minimalistisch aange-
klede campingweinig valt te onderne-
men–neemeenboekmee!– ,biedenDo-
novan en Iris hun gasten diverse tours
aan. Nachtelijke kaaimantochten,
mountainbiketours en wandelingen
doorde jungle.

Donovan stelt voor ommet eenpick-
uptruck naar Berlijn te rijden, een
dorpje vlak bij de camping, waar ooit
een spoorlijn langs liep, voor de goud-
winningdiep inde jungle. Daar duiken
wehetbos in enploeterenweurenlang
overonbegaanbarepaden,springenwe
over kreken en slaan we honderden
muggenenanderekleinebosbewoners
dood.Wezienapen, nogmeer apen, vo-
gels en onvoorstelbaar grote blauwe
vlinders.Donovankapttakkenenmaakt
daar een vishengel vanwaarmeehij, zo
belooft hij, vanavond een vis gaat van-
gen. Inzijneigenkreek.

surinamecamping.com

Op tienminuten rijden vanhet vliegveld van
Suriname ligt Camping Palulu. De enige van
het land.Hier kunnende gastenmee op
kaaimantocht enhet colabruinewater in,
omringd door de geluiden vandenatuur.
DoorRobert Alting

Slangvangt kip
op junglecamping

PALULU KAMPEREN BIJ DE KREEK

Suriname

Virgilio Martínez: ‘De echte revolutie zie je juist bij de kleine, gewone restaurants.’

De ecologische camping Palulu, mid-
den in de jungle. Foto’s Robert Alting


