
Spanje is het land van cava, tapas, sherry en wijn. 
De letterlijke betekenis van het woord ‘tapa’ is 
deksel. In Andalusische drinkgelegenheden was 
het vroeger de gewoonte om een glas sherry 
afgedekt (tegen stof, vliegen e.d.) met een plakje 
ham of worst te serveren.

Naarmate die gewoonte deel ging uitmaken van de 
traditie, nam het aantal en de verscheidenheid van de 
‘deksels’ toe. Tegenwoordig bieden bijna alle tapasbars, 
van de eenvoudigste tot de meest verfi jnde, een 
ongelofelijk groot en gevarieerd aantal tapas.

Tapas zijn niet meer weg te denken uit het Spaanse leven. 
Tapas zijn kleine koude of warme hapjes.
Ze worden gegeten als borrelhapjes tussen de maaltijden door, 
maar soms ook als plaatsvervanger van de lunch of het avondeten. 
Tapas zijn ook in Nederland erg populair. Tapas eet je met de hand 
of hooguit met een kleine vork en eventueel een mes. 
Het is gezelligheidseten; iedereen praat met iedereen en proeft 
met elkaar van al die kleine, verschillende gerechtjes. Voor het echte 
Spanjegevoel drink je een glas Faustino cava of een droge, gekoelde 
Fino of Manzanilla sherry van Lustau bij de tapas. Maar een glas rood 
of wit mag natuurlijk ook. Serveer bij alle tapas lekker knapperig brood. 
Buen provecho!

Snelle, eenvoudige en lekkere tapas:

. verse gemarineerde kappertjes

. gemarineerde repen paprika

.  geroosterde en pikante noten 

en/of gerookte amandelen

. gebakken verse ansjovis

.  gemarineerde artisjokken met een 

vinaigrette en/of inktvisringen 

.  bak 250 gram champignons en 2	fi	jngehakte	teentjes	knofl	ook	in	
olijfolie. Bestrooi met peper, zout en	fi	jngeknipte	platte	peterselie

.  plakjes Serrano-ham of 
Pata Negra of Iberica ham

.  wikkel plakjes chorizo om mosselen in het zuur en zet ze vast met een prikker

. gemarineerde olijven

. aardappeltortilla

. gevulde tomaatjes

.  empanadas (met vis, vlees en/

of groente gevuld bladerdeeg)

. gefrituurde inktvisringen (calamares)

. gebakken sardientjes

.  gebakken garnalen of gamba’s in 

knofl	ook	met	citroen	of	me
t	mayonaise

.  gazpacho (koude tomatensoep) in de 

zomer, heerlijk op smaak gebracht met 

een	Fino	of	Manzanilla	sherry	en	een	

scheutje mooie olijfolie

.  blokjes of driehoekjes schapenkaas (Manchego kaas), eventueel gemarineerd in olijfolie met rozemarijn
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.  plakjes Serrano-ham of 
Pata Negra of Iberica ham

Banderillas
Bekende tapas zijn banderillas. Het zijn spiesjes waaraan 

verschillende ingrediënten met een zilveruitje worden 
geregen. In het zuiden van Spanje heten de spiesjes 
banderillas, omdat ze op de puntige stok van een stieren-
vechter lijken. Banderillas zijn in Noord-Spanje ook wel 
bekend onder de naam pinchos (‘aan een doorn gespiest’). 

Kies ingrediënten die qua smaak, vorm en kleur 
goed bij elkaar passen, bijvoorbeeld een mooie 
rauwe Spaanse (Serrano- of Iberico)ham, zoute 
ansjovisfi lets, kappertjes, olijven, geroosterde 
paprika’s, cherrytomaatjes, Manchego kaas, partje 
hardgekookt ei en een zilveruitje.

 Ingrediënten voor 12 spiesjes:

 Bereiding:
 >  Leg de ansjovisfi lets plat op het werkvlak en rol er een 

 kappertje in. Of halveer de plakjes rauwe ham in de lengte 
en rol in elk plakje een kappertje.

 >  Prik de gevulde ansjovis of rauwe ham aan de prikker, 
samen met een olijf of cherrytomaatje. 

 > Prik aan elk spiesje een zilveruitje.
 > Maak zo 12 spiesjes.

Variaties: 
Vervang de olijf of het cherrytomaatje door een stukje  geroosterde 

paprika of door een cornichon (klein augurkje).
Vegetarisch: 

Vervang de ansjovis of rauwe ham door een blokje  Manchego kaas of 
een partje hardgekookt ei.

 
Serveer de banderillas met (stok)brood en een glaasje cava.

Zalmtapas, gemarineerd in Faustino cava

 Ingrediënten:
 

Bereiding:
>  Snijd de zalmfi let in stukjes van 3 x 3 cm. Doe de stukjes in een schaal, 

schenk de Faustino cava met de olijfolie erover. 
>  Pel de ui en het teentje knofl ook en hak beide fi jn. Voeg toe aan de 

zalm, cava en olijfolie en laat alles, afgedekt, minimaal 1 uur in de 
koelkast marineren. 

>  Neem de zalm uit de koelkast en verwarm de oven voor op 200 °C. 
Neem de zalm uit de marinade (bewaren), dep droog met 
keukenpapier en leg de zalm op bakpapier op een bakplaat. 
Gaar de zalm in 5-7 minuten in de hete oven.

>  Bestrooi met peper, zout en fi jngeknipte dille. Serveer de zalm met 
een cocktailprikker, besprenkeld met wat gezeefde marinade. 
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Albondigas (pittige gehaktballetjes)

Ingrediënten:

Bereiding:
>  Week het brood 10-15 minuten in de witte wijn. Knijp 

het vervolgens heel goed uit. Meng het brood door 
het gehakt, met de ragfi jn gesneden rode peper 
(zonder zaad en zaadlijsten), knofl ook, zout en peper. 
Vorm er kleine balletjes van en bak ze rondom bruin 
in olijfolie. Voeg een blik tomatenstukjes toe (giet 
eventueel eerst overtollig vet af) en stoof de balletjes 
in 10 minuten gaar. 

Aardappeltortilla

Ingrediënten:

Bereiding:
>  Schil de aardappelen, was ze en snijd ze in blokjes. 

Pel en snipper de uien. Maak de paprika’s schoon, 
verwijder zaad en zaadlijsten en snijd ze in blokjes.

>  Verhit de olie in een grote koekenpan met anti-
aanbaklaag en fruit hierin enkele minuten de ui. Voeg 
de aardappelblokjes toe en laat ze, onder regelmatig 
omscheppen, op een middelmatig vuur in circa 10 
minuten gaar en lichtbruin worden. Neem ze uit de 
pan en bak de blokjes paprika 3-4 minuten. Doe de 
aardappelblokjes terug in de pan.

>  Klop in een kom de eieren met de melk, het 
paprikapoeder, peper en wat zout schuimig. Knip de 
koriander of peterselie erboven fi jn.

>  Schenk het eimengsel over de aardappelen en 
paprikablokjes en laat het op een middelmatig vuur 
stollen.

>  Serveer de tortilla als tapas in kleine puntjes 
gesneden of als hoofdmaaltijd met een frisse salade.
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