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Schitterende landschappen in alle mogelijke tinten groen tegen 
een ruwe achtergrond, theeplantages, rijstvelden, tropische wouden... 

Dit is een land waar verschillende werelden zich vermengen en mensen 
van verschillende religies vreedzaam samenwonen. Waar in één straat 

een boeddhistische of een hindoeïstische tempel, een moskee en een 
kerk naast elkaar kunnen staan. Dit is een eiland waar al je zintuigen

wakker geschud en geprikkeld worden, waar het landschap als een 
caleidoscoop van kleuren is. Van de majestueuze tempels tot de levendige 

straten, van de beeldschone sari’s tot de traditionele dansen: 
de cultuur van Sri Lanka doordringt je, verrast je en intrigeert.

dooR Manoëlle Sepulchre

Sri Lanka
glimlacht weer

Ze noemden het de traan van India

Schitterend zicht op de rots
van de Leeuw en de groene natuur van Sigirya.
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NUWARA ELIYA, 
middenin de bergen van de Central Province, is de hoogste stad van 
het land, op 1.900 meter, en ligt gehuld in een koude, hardnekkige mist. 
In dit deel van het eiland wordt het landschap ruwer, en uit de vlakte 
rijzen onverwachte bergtoppen op, dicht begroeid in verschillende 
tinten groen. Nuwara Eliya is het Little England van de hoogvlakten 
van Sri Lanka.

In de koloniale tijd kwamen de Britten naar dit hill station om 
te ontsnappen aan de verstikkende hitte. In de schaduw van de 
Pidurutalagala creëerden ze moeiteloos een Groot Brittannië 
dat bijna echter was dan het oorspronkelijke, met alle onmisbare 
bestanddelen: een anglicaanse kerk, een postkantoor, een pub, een 
club, een botanische tuin, een golfbaan… en tot op de dag van vandaag 
zijn die nog even mooi. 

De theecultuur ontstond in Sri Lanka in 1857, onder impuls van de 
Britse kolonisten en Sir Thomas Lipton die moesten aanzien hoe de 
koffieplantages verwoest werden door een ziekte en verdwenen. Vanaf 
1870 bracht de theeverbouwing welvaart in het land. Vandaag de dag is 
Sri Lanka de vierde wereldproducent van thee en de beroemde Ceylon 
thee (zwart, groen en wit) wordt geëxporteerd over de hele wereld. 
Het plukken van de thee is zwaar werk, dat alleen voorbehouden is 
aan vrouwen: zij liggen aan de basis van de Tamil gemeenschap. 
De pluksters dragen een zware zak op hun rug en plukken de 
theeblaadjes één voor één met de hand.

Logeren
JEtWINg St. ANdREW’S *****

De tijdloze charme van het oude Engeland, mét comfort! De magie van 
vroeger is onweerstaanbaar, en om de theeplantages te ontdekken, kun 
je niet beter logeren dan in dit charmante Tudor huis. De mooie oude 
koloniale woning combineert oude tradities met modern 21ste-eeuws 
comfort, zodat je het beste van beide werelden krijgt. Je geniet er van 
een verrukkelijk ontbijt of een afternoon tea, met koppen dampende 
Ceylon thee, en typisch Britse komkommersandwiches. Maar de thee 
speelt natuurlijk de hoofdrol.

Het leven in Jetwing St. Andrew’s herinnert aan dat van de Britse 
vorsten. Het hotel is met smaak en authenticiteit ingericht. De diepe 
kleuren, de comfortabele meubels en de hele sfeer maken van deze 
koloniale woning een aangename plek om te verblijven. Trek er vroeg 
in de morgen of ’s avonds laat op uit met een deskundige natuurgids. 
Er is geduld, observatievermogen en passie voor nodig om de wondere 
waterwereld hier te ontdekken, met zo’n honderd verschillende soorten 
vissen en een veertigtal verschillende kikkers en padden.

Dit is een gebied van biodiversiteit, waarin ook de mens zijn eigen plek 
gevonden heeft. Neem de tijd om met de natuurgidsen te praten en je 
ontdekt een ander aspect van het leven in Sri Lanka. Uit diep respect 
voor hun omgeving leeft de plaatselijke bevolking hier in harmonie met 
de natuur.

Of het nu de vissers zijn, die steunend op hun houten stokken op 
de vissen wachten, of de theepluksters die voorzichtig de groene 
scheuten van de planten halen, of de mannen die op blote voeten 
onder de middagzon de rijst aanplanten, ze zijn zich duidelijk bewust 
van de manier waarop mens en natuur afhankelijk zijn van elkaar en 
van de plaats van de mens in de bloeiende biodiversiteit van Sri Lanka.  

Boven: Theepluksters op een theeplantage. Bijna een miljoen Srilankanen zijn direct of indirect tewerkgesteld in de thee-industrie.
Onder links: De tijdloze charme van het oude Engeland in Jetwing Hotel St. Andrew’s*****. Rechts: Klassieke gerechten met een moderne twist.

een bezoek aan de
Pedro theePLantage

Niet ver van Nuwara Eliya ligt de tea factory 
Pedro, die in de 19de eeuw werd opgestart en die open 

is voor bezoekers. Het personeel van het domein leidt 
de bezoekers door de tuinen en vertelt hoe de blaadjes 
geoogst, verwerkt en behandeld worden en uiteindelijk 

tot thee getrokken worden. Ga er ’s morgens heen, zodat 
je de machines aan het werk kunt zien die een deel 

van het werk doen, maar heel veel wordt nog met de 
hand gedaan. 

“Op het domein groeit maar één variëteit theeplant, 
waarvan we een tiental theesoorten maken. 

Alles hangt af van de kwaliteit van de blaadjes en de 
behandelingen die ze ondergaan: afhankelijk van de 
fermentatieduur en de droogmethode krijg je zwarte, 

groene of orange pekoe thee. Maar bij de theefanaten is 
de silver tip, de witte thee, het meest geliefd. Dat zijn de 

jongste blaadjes aan de toppen van de theeplant, 
die geplukt worden van de hoogste theestruiken, 
die vaak boven de 2.000 meter hoogte groeien.”
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De tafeldecoratie is in zwart en wit gehouden, maar dankzij de mix van prints,
het vintage servies en de houten elementen maakt het geheel toch een warme indruk.

De kerstboom bestaat uit dode 
takken die wit geschilderd zijn
om het reliëf te accentueren. 
Hij is versierd met vogels die met 
de hand gemaakt zijn en ballen 
van papier-maché in zwart en wit.
De cadeautjes zijn verpakt in 
kraftpapier of traditionele stukken 
wax-stof.
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Voor 4 personen
Voorbereiding
en kooktijd 20 min. 

  10 g sesamzaadjes
   6 wortels
  2 middelgrote rode bieten
  5 cl sesamolie
  1 aardappel
  1/4 ui
  10 g verse gember
  25 cl koolzaadolie
  peper en zout

1. Rooster de sesamzaadjes in een 
koekenpan.
2. Was, schraap en rasp 2 wortelen 
en de bieten en doe ze in een grote 
kom. Meng de sesamzaadjes erdoor 
en sprenkel de sesamolie erover.
3. Maak de wortelemulsie: kook 
de rest van de schoongemaakte 
wortelen, aardappel en ui samen 
bijna gaar in zout water, met 
het deksel op de pan. Voeg de 
geschilde verse gember toe en laat 
nog 5 minuten koken.
4. Laat de groenten uitlekken maar 
bewaar het kookvocht. Mix de 
groenten met de koolzaadolie en 
voeg zoveel kookvocht toe dat je 
een dikke emulsie krijgt. Kruid met 
peper en zout.
5. Verdeel de wortelemulsie over vier 
glaasjes en schep het mengsel van 
wortel, biet en sesamzaadjes erop.

Glaasjes
met wortel, 
rode biet en 
sesamzaadjes

Verras je gasten op oudejaarsavond met een origineel,
gezond en verrukkelijk menu, uitgewerkt door

Frank Fol (Le Chef des Légumes®)
en Olivier Langlet, chef van de Exki restaurants.

Fijne feestdagen!
recepten & foto’s EXKi
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Voor 4 personen
Voorbereiding
en kooktijd 35 min. 

  100 g rode rijst
  100 g verse doperwtjes
  120 g edamamebonen 
  (sojabonen)
  30 g cashewnoten
  het sap van 1 limoen
  10 cl koolzaadolie
  4 theelepels rijstazijn
  5 takjes kervel
  peper en zout

1. Doe de rijst in een grote 
pan kokend water en laat hem 
18 minuten koken, van tijd tot tijd 
roerend. Spoel de rijst met koud water.
2. Dop de erwtjes en de edamame-
boontjes. Kook ze samen 10 minuten 
in een grote pan kokend water en 
verfris ze onder de koude kraan.
3. Rooster de cashewnoten goud-
bruin in een koekenpan en hak ze 
dan in grove stukken.
4. Vermeng de rode rijst, de erwtjes, 
boontjes en cashewnoten in een 
kom. Besprenkel met het limoensap, 
de koolzaadolie en de rijstazijn.
5. Kruid de salade met peper en zout 
en voeg de fijngesneden kervel toe.
6. Meng de salade vlak voor het 
opdienen opnieuw en garneer met 
een paar kervelblaadjes.

Voor 5 personen
Voorbereiding
en kooktijd 40 min. 

  200 g gestoomde en uitgelekte 
  pompoen
  2 eiwitten
  25 g amandelpoeder
  90 g witte suiker
  30 g bloem
  60 g zachte boter

1. Mix alle ingrediënten door elkaar.
2. Giet het mengsel in in een 
ingevette vorm en bak de financier 
ongeveer 30 minuten in de 
voorverwarmde oven op 160°C.
3. Serveer koud of, nog lekkerder, 
lauw.

Financier 
met pompoen 
en amandelen

Salade van rode 
rijSt met erwtjeS 
en caShewnoten

GROENTEN
ook in het dessert!

Sluit de maaltijd af met 
een groentedessert. 
Wie had er kunnen denken 
dat je van zoete aardappel 
of pompoen zo’n heerlijk 
nagerecht kan maken? 

by
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Zin in originele kerstdecoratie? Laat je inspireren door de manier 
waarop Shelley Street haar huis in Kaapstad heeft versierd. 

De mix van Zuid-Afrikaans handwerk, traditionele voorwerpen 
en Scandinavisch design is gewaagd én geslaagd!

dooR Mandy allen et laurence descaMps foto’S Warren HeatH
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