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Zijn bijnaam – biologisch is ‘haar’ ook te 

verdedigen – is al niet minder veelzeggend: de 

diamant van de keuken. Dat zal voor een deel 

slaan op de aanzienlijke bedragen die voor truffels 

moeten worden neergeteld en aan, daaraan 

verbonden, zijn exclusiviteit. De truffel kent zo’n 

tweehonderd soorten, maar globaal gezien zijn 

er maar twee koningen: de witte en de zwarte 

truffel. De streek rond de oude Italiaanse stad Alba 

in Piemonte is het rijk van de witte truffel. De 

zwarte truffel beheerst voornamelijk de Périgord, 

Op jacht naar de 
diamant van de keuken

Ligt het aan de zweem van verboden vrucht die eraan kleeft, omdat hij 

volgens de Griekse schrijver Plutarchus een duivelsgeschenk aan de mens 

is? Of komt het wellicht door de volgens velen erotiserende geur van aarde, 

dierlijkheid en mannelijkheid die hij afgeeft? Of is het toch zijn tot de 

verbeelding sprekende aura van rijkdom en decadentie? Het is moeilijk te 

zeggen, maar feit is dat weinig gastronomische ingrediënten met zoveel 

mystiek, spanning en avontuur zijn omgeven als de truffel.

bij ons beter bekend als Dordogne. Truffels worden 

weliswaar op meerdere plekken in de wereld 

gevonden – Kroatië en China bijvoorbeeld – maar 

deze twee streken leveren de meest exclusieve en 

smaakvolste. Hoewel beide soorten hartstochtelijk, 

en met een flinke dosis chauvinisme, worden 

verdedigd, geroemd en geprezen als uniek door 

beide partijen – de Italianen aan de zijde van 

de witte truffel en de Fransen aan die van de 

zwarte – zijn er wel degelijk grote verschillen. 

Onpartijdige truffelliefhebbers wereldwijd zijn 

het er over eens dat de witte truffel, en dan met 

name de herfstexemplaren, de meest exquise en 

uitgesproken smaak heeft van de twee.

de groei
Ongeacht de grote onderlinge verschillen 

verloopt de groei van alle truffels nagenoeg 

hetzelfde. Net als een diamant, de gever van 

hun bijnaam ‘diamant van de keuken’, groeien 

truffels in duisternis verborgen in de zwarte aarde. 

Zowel tijd als geduld is een noodzaak voor de 

truffelboer . Truffels zijn zwammen en groeien 

zo’n twintig tot vijftig centimeter onder grond. 

Ze stellen bijzondere eisen. Een truffel neemt 

niet zomaar genoegen met elke plek. Een bodem 

die kalk, leem en zand bevat, een mediterraan 

klimaat, veel zomerse regen en de afwezigheid 

culinair

de zwarte en de witte truffel, 

kOningen in de dOrdOgne en piemOnte

Hans van Bergen
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de vrouwtjes. Want voor een zeug geeft een truffel 

dezelfde muskusgeur af als een mannetjesvarken. 

Varkens worden hiervoor echter nauwelijks meer 

gebruikt. Hun functie is veelal overgenomen door 

de hond. De truffel staat namelijk van nature op 

het menu van het varken, in tegenstelling tot dat 

van de hond. Een hond legt de truffel bloot en laat 

het dan aan de jager over de zwam verder uit te 

graven. Een varken daarentegen ziet al gauw een 

lekkere hap voor zich opdoemen en voor je het als 

jager weet, heeft het beest voor een paar honderd 

euro truffel achter de kiezen.

vlieg
Een methode die nog maar door weinigen wordt 

gebruikt omdat ze zo tijdrovend is, is die met de 

vlieg. Hierbij wordt op een plek waarvan vermoed 

wordt dat er truffels in de grond zitten, voor 

langere tijd nauwlettend de truffelvlieg in de gaten 

gehouden. Het beestje legt haar eitjes namelijk 

op truffels. Elke keer als de vlieg ondergronds 

gaat wordt er op die plek een stokje in de grond 

gestoken als markeerpunt. Na enige tijd ontstaat 

er dan een ringpatroon van stokjes. De truffeljager 

kan er dan van verzekerd zijn dat midden in die 

ring van stokjes een schat op hem wacht.

mens
En dan zijn er nog de uitzonderlijken, de 

uitverkorenen met de gift van ’de neus’. 

Truffeljagers die zo’n goed ontwikkeld reukorgaan 

hebben dat ze truffels weten op te sporen. Door 

onder hun neus een beetje aarde tussen de vingers 

van andere planten zijn de eerste voorwaarden. 

Truffels groeien in een sterke symbiose met 

bomen. Maar zeker niet elke boom komt daarvoor 

in aanmerking. Ook hierin is de truffel uiterst 

kieskeurig. Eikenbomen, de populier, de wilg, de 

hazelaar en de linde kunnen zijn goedkeuring 

wegdragen. Rond de wortels van de bomen 

moet eerst in alle rust een ondergronds netwerk 

groeien van zwamdraden. Dat duurt zo’n acht 

tot twaalf jaar. Dan pas zijn de voorwaarden 

aanwezig voor de truffel om te groeien. Als de 

sporen zich genesteld hebben op de ondergrondse 

zwamdraden, kan de truffel gaan groeien en het 

duurt dan zo’n drie maanden voor hij rijp is.

kon je ‘m maar kweken
Met alle agriculturele wijsheid die de mens 

inmiddels heeft opgebouwd, zou je toch zeggen 

dat het, met al die kennis over de omstandigheden 

waaronder een truffel groeit en rijpt, reëel zou 

moeten zijn om truffels te kweken; zeker in 

Frankrijk en Italië, twee landen die de druiventeelt 

en wijnbouw tot in de kleinste finesse in de vingers 

hebben. Maar ook hier toont zich weer meteen de 

mystiek van de truffel. Al eeuwenlang proberen 

boeren als alchemisten die van lood goud willen 

maken, de groei van de truffel te cultiveren en hem 

te kweken. Maar tot op de dag van vandaag heeft 

dat alleen wat matige succesjes opgeleverd bij de 

Franse zwarte truffel en voor de witte truffel heeft 

het enkel geresulteerd in een hopeloos menselijk 

falen. Wie het ooit zal lukken het geheim achter 

de kweek van dit witte goud te doorgronden, kan 

zich een leven als een koning aan gaan meten. 

Gemiddeld mag je voor een kilo witte truffel zo 

rond de 3300 euro neertellen.

eerbetoon aan groten der aarde
Velen zien de witte truffel uit Alba als de koning 

onder de truffels, maar deze trifola geldt zelf 

van oudsher in Italië als een koningsgeschenk. 

Het is lang gewoonte geweest om, zoals bij ons 

de traditie van het aanbieden van het eerste 

kievitsei, de grootste truffel aan de Italiaanse 

koning te schenken. Deze traditie hield op toen 

de monarchie in Italië ter ziele ging, maar in Alba 

worden nog steeds witte truffels als eerbetoon 

geschonken aan beroemde of belangrijke gasten 

die het gebied bezoeken. Zo ontvingen Marilyn 

Monroe en Michail Gorbatsjov uitzonderlijk 

grote witte truffels. De recordhoudende gast is 

nog steeds de voormalige Amerikaanse president 

Truman. Hij kreeg een exemplaar met een gewicht 

van 2520 gram!

de jacht
Het is opmerkelijk dat het zoeken naar truffels 

als jacht wordt bestempeld. Per slot van rekening 

jagen we ook niet op tomaten of op appels 

of op bleekselderij. Maar ook hierin toont de 

truffel kennelijk zijn haast aardse dierlijkheid die 

verborgen gaat in de overweldigende geur. Dat 

het zoeken naar truffels vergeleken wordt met 

de jacht heeft ongetwijfeld ook te maken met de 

ervaring dat dit een enerverende en opwindende 

bezigheid is. Net als bij de jacht op wild is 

ook hier de assistentie van een goed getrainde 

jachthond onontbeerlijk. Of van een varken. Een 

truffeljacht met honden levert de ’jager’ dezelfde 

sensaties en spanning op als een jacht op dieren. 

De speurtocht, de zenuwachtig maar doelgericht 

speurende hond, de spanning van het wachten, het 

besluipen van een plek waar je truffels vermoedt 

en dan de euforie als je met je hond een verborgen 

truffel op weet te diepen uit de donkere aarde. 

En dan is er ook nog eens de spanning van het 

geheim houden van de plekken waar je misschien 

op basis van eerdere vondsten of observaties 

truffels vermoedt. Want altijd liggen er wel andere 

truffeljagers, in Italië trofolau genoemd, op de 

loer om jouw vindplaatsen achter je rug om leeg 

te roven. Truffeljagers werken daarom het liefst 

alleen en niet zelden in het nachtelijke licht van 

de maan. En hun ogen spieden voortdurend alle 

kanten op. Want wie ergens truffels vindt, doet er 

goed aan die plek uiterst geheim te houden. Het 

gaat tenslotte om grote sommen geld en dan kan 

de concurrentie meedogenloos zijn.

hond
Het echte werk bij de jacht wordt verricht door 

dieren; een hond of (steeds minder) een varken en 

zelfs de vlieg. Honden worden speciaal voor deze 

taak getraind. Het begint al als ze pup zijn. De 

tepels van de moederhond worden voortdurend 

ingewreven met truffel, zodat de jonge hond de 

geur van truffel gaat associeren met moedermelk. 

Daarna volgt nog een intensieve training. Als 

ze eenmaal klaar zijn voor de jacht is het hard 

werken voor een truffelhond. Een goed getrainde 

hond kan hooguit twee uur achter elkaar bezig 

zijn. Omdat hij in de bossen honderden geuren 

opsnuift, kost het uiterste concentratie om op de 

geur van de truffel gericht te blijven. Een goede 

truffelhond kan de eigenaar grote rijkdommen 

bezorgen en voor een goed afgerichte truffelhond 

wordt dan ook duizenden euro’s betaald. Maar 

er is ook een keerzijde. Omdat de truffeljacht 

in principe draait om veel geld, kan ook hier de 

concurrentie hardvochtig zijn. Niet zelden worden 

goede truffelhonden gestolen of zelfs vergiftigd.

varken
Van oudsher worden ook varkens gebruikt voor 

het opspeuren van truffels. En dan voornamelijk 
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te wrijven kunnen ze de geur van truffels in de 

grond bespeuren. Inderdaad, ze zijn er, deze 

gelukkigen, maar bijna nog zeldzamer dan de 

truffel zelf.

truffelvakantie
Voor de met zijn camper rondreizende 

‘truffeljager’ is er in de rustieke en trotse streken 

van de Franse Dordogne en het Italiaanse 

Piemonte in elk geval één plek waar je zonder veel 

dralen meteen raak schiet, het restaurant. Verse 

truffels zijn nagenoeg het hele jaar verkrijgbaar, 

maar er zijn grote verschillen. Zowel bij de 

witte als bij de zwarte heb je winter-, herfst- en 

zomertruffels. In de regel is de wintertruffel in 

smaak en geur superieur. Aan beide kanten van 

het truffelkamp, het zwarte en het witte, worden 

de heerlijkste streek- en culinaire gerechten bereid 

met de diamant van de keuken. Een ding hebben 

de Italiaanse en Franse keuken op dat gebied 

gemeen: de truffelgerechten zijn doorgaans van 

een verbluffende eenvoud. En dat heeft een reden. 

De smaak en de geur van de truffel zijn zo krachtig 

en exclusief dat ze weinig nodig hebben om te 

stralen. Als u door een van deze streken rijdt, stop 

dan eens bij een lokaal marktje en koop bij een 

van de vele truffeljagers die er staan een truffel. Sla 

niet te groot in, want een verse truffel is niet lang 

houdbaar,meestal maar een paar dagen. Neem 

er dan tevens een vers boerenbrood bij. Besmeer 

een paar plakken van het brood met roomboter en 

snij er dan een paar flinterdunne schijfjes van uw 

aangekochte truffel op. Meer is er niet nodig om je 

god in Frankrijk of in de Piemonte te voelen.

met de hobbyjager op pad
En stroomt er toch wat meer jagersbloed door 

uw aderen, dan gaat het eropuit trekken met een 

plaatselijke truffeljager een onvergetelijke ervaring 

opleveren. Gelukkig draait het bij de jacht op de 

truffel nog niet voor iedereen om hard klinkende 

munt. Er zijn nog genoeg boeren die er met hun 

truffelhond op uit trekken uit pure liefde voor 

de truffel, voor zijn smaak en voor alles wat er 

bij hoort. En of er tijdens zo’n jacht nu wel of 

geen truffels opgediept worden uit de aarde, de 

herinnering die u meeneemt is onvergetelijk. 

Vaak zijn de jagers waar je als toerist mee op 

jacht kunt gaan intense truffelliefhebbers die er 

kleine restaurantjes naast hebben. Sluit daar dan 

je jacht af. Uiteindelijk ligt daar het échte doel 

van elke truffeljacht, bij de rijkelijk gedekte tafel, 

de uitmuntende gerechten die er op staan en de 

maître die hoogstpersoonlijk uit de keuken komt 

om aan tafel enkele plakjes truffel over uw gerecht 

te snijden of te schaven. <


