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tekst en foto’s Arachne Molema

Op het schiereiland Isla de Nicoya, een van de vijf blauwe zones in de wereld, worden 

mensen vaak honderd jaar of ouder. In de langleefzones Sardinië, Okinawa in Japan, Loma 

Linda in Californië en het Griekse eiland Ikaria, leven mensen gezonder en gelukkiger. De 

ouderen blijven bewegen, hebben een groot sociaal netwerk en een plan de vida: Met de zon 

opstaan, ’s middags een siësta, op tijd naar bed èn ze hanteren een vastomlijnd eetpatroon.

honderd
Op een zondagochtend na de kerkdienst 

spreek ik Don Tico, maar de stichtelijke 

woorden als heb uw naast lief, lijken 

geen indruk te hebben gemaakt. Hij wijst 

naar een jonge vrouwelijke kerkganger, 

waar door het T-shirt heen de vetrollen 

zichtbaar zijn: ‘Zij houdt geen maat. 

Manteca como un cerdo, vet als een 

varken, ze lijkt wel zwanger.’

Voor het kerkje ruimt de zondags-

schooljuf de witte plastic tafel op. De 

vilstiften en knutselspullen maken 

plaats voor de lunch: rijst en een stoof-

potje van groente met een klein beetje 

rundvlees. Niet voor Don Tico. ‘Ik eet 

liever mijn eigen maaltje, rijst met 

frijoles.’ 

Ninera Lia heeft zijn lunch al klaarstaan. 

Vandaag heeft ze ook maduro (gebakken 

banaan). Don Tico: ‘Dat is een van mijn 

favorieten. Ik eet wat de aarde ons 

hier geeft: rijst, frijoles, mais en soms 

varkensvlees of kip, maar niet te veel 

vlees.’ Hij woont alleen, maar zijn zoon 

woont naast hem. Overdag maakt de 

ninera ontbijt en lunch klaar. Ontbijt is 

‘Iedere ochtend word ik rond vijf uur 

wakker en sta om zes uur op. Nadat ik me 

gewassen heb, drink ik eerst een liter 

water’, zegt de 92-jarige Victor Manuel 

Segura. Don Tico, zoals iedereen hem in 

het Costaricaanse dorpje Rio Negro noemt, 

wrijft over zijn buik. ‘Dat is goed om de hele 

machine op gang te brengen. Daarna kijk ik 

bij de kippen en varkens en eet een bord vol 

gallo pinto (rijst met bonen) met daarnaast 

eieren, kaas of vlees. Dan ga ik naar de 

plaza, zo’n dertig tot veertig minuten lopen 

en klets met de mensen die daar op dat 

moment zijn. Tegen twaalven eet ik mijn 

lunch. Dat zijn de enige twee keer per dag 

dat ik eet. Mijn leven lang ben ik dat 

gewend. Bij de lunch eet ik ook geen grote 

hoeveelheid.‘ 

Eet matig en je wordt 
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altijd gallo pinto. Alcohol drinkt hij niet, 

maar wel twee koffie per dag. 

Ook Porfirio Reyes Reyes, een ex-

veeboer uit het gehucht Ario vlakbij 

de Stille Oceaan, eet twee keer per dag. 

Als ik het erf op loop, zit hij in zijn 

schommelstoel te dommelen. Met zijn 

82 jaar oogt hij fit. Naast hem woont zijn 

dochter met haar man en hun kinderen. 

‘Om tien uur en om vijf uur eet ik. Voor 

tien uur heb ik ook geen honger. 

‘s Morgens eet ik gallo pinto met eieren 

of een worstje, soms vis. Meestal eet ik er 

een salade van sla, tomaat, komkommer 

en wortel bij. Af en toe maakt mijn 

dochter aardappelsalade, maar het liefst 

eet ik toch rijst met frijoles.’ Tot zes jaar 

geleden kookte zijn vrouw en sinds haar 

dood doet zijn dochter het. Met zeven 

of acht man zitten ze aan tafel. ‘Na mijn 

eerste maaltijd doe ik een dutje in mijn 

schommelstoel en om twee uur drink ik 

koffie, soms met een biscuitje.’ 

De koeien lopen over de landweg alsof 

zij hier de dienst uitmaken. Ze zijn straks 

goed voor een lekker stuk vlees, maar 

Porfirio eet het liefste vis. ‘Doe mij maar 

een amarillo, snoek, rode zeebaars of 

makreel. Ja, die vis vang ik zelf.’

Wie ik ook maar vraag van deze 

generatie, iedereen eet twee maaltijden 

per dag. Zo ook Dona Carmela uit 

Cobana, die 84 is. ‘Als ik ‘s avonds eet, 

krijg ik ’s nachts pijn in mijn maag. Mijn 

ontbijt is altijd gallo pinto met ei als dat 

er is, of pinto pelo, enkel rijst. Mijn lunch 

bestaat uit rijst, frijoles, ei of beetje vlees. 

Soms tomaat met kool.’ 

Naast de twee maaltijden die ze meestal 

in gezelschap verorberen, valt op dat 

de ouderen nog op hoge leeftijd aan het 

werk zijn. In Manzanillo, een kustdorpje 

dat pas dertien jaar elektriciteit heeft, 

ontmoet ik 78-jarige Dona Berta. Ze is 

eigenaresse van restaurant Atardecer 

(zonsondergang). ‘Ik ben 38 jaar 

geleden begonnen, omdat ik van koken 

houd. Nog altijd help ik iedere dag in 

de keuken mee’, zegt Berta, terwijl ze 

figuurtjes uit de komkommers snijdt. 

‘Kom, ik leer je hoe je patacones moet 

maken.’ 

Ik ben verzot op deze platgeslagen en 

gefrituurde bananen. Berta eet ze zelden 

en dan maximaal eentje, het liefst met 

frijoles. Ook laat ze me zien hoe ze 

guacamole, chimicuri en ceviche, de 

beroemde rauwe vis gegaard in citroen, 

bereidt. Als er een bestelbonnetje 

binnenkomt voor kip met rijst, slaat ze de 

kipfilet plat met een steen. ‘Zo wordt hij 

lekker mals.’

Werken houdt de mens gezond, is Berta’s 

motto, maar als er geen gasten zijn, of de 

bestelbonnetjes zijn weggewerkt, blijft 

ze niet langer dan nodig in de keuken. Ze 

loopt het restaurant binnen en babbelt 

met Imperial-bier drinkende gasten voor 

de tv of rust uit in haar schommelstoel. 

Een tevreden mens en geen stress. ‘Het 

leven brengt wat het brengt. Inclusief het 

eten. Ik ben dankbaar voor iedere dag die 

er is.’ 

Misschien is een rijk sociaal leven, het 

in beweging blijven, werk, veel buiten 

zijn en een dankbaar hart, minstens zo 

belangrijk als eten. In de woorden van 

Don Tico: ‘Ik ben een tevreden mens. 

Ik vermaak me en ben blij dat ik nog 

kan lopen en geen wandelstok nodig 

heb. Ik heb niet veel, niet veel meer dan 

de kleren die ik nu draag, maar ik ben 

gelukkig. Dat is het geheim.’ 
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Gallo Pinto 
2 kleine kopjes rijst, 1 klein kopje 

frijoles, halve ui, kwart rode paprika, 

4 stengels koriander.  

Kook de rijst. (Berta kookt de rijst altijd 

door er precies vier vingers water boven 

te zetten, want dan klopt de verhouding 

water-rijst precies.) Bak in de olie de ui 

totdat deze glazig is, voeg dan de paprika 

toe en als laatste de koriander. Roer de 

al gekookte frijoles hier doorheen. Als 

laatste roerbak je de al gekookte rijst 

mee.  

Frijoles (bonen)
1 beker frijoles, een kwart ui, vijf 

teentjes knoflook, stukje bleekselderij. 

In een snelkookpan zijn de frijoles in 

15 minuten gaar. Voeg ui, knoflook en 

bleekselderij op het laatste moment 

toe. Als je van een minder uitgesproken 

smaak houdt, voeg ze dan eerder toe. 

Ceviche 
(in citroen gegaarde vis)
250 gram vis, 4-5 citroenen, 100 ml 

ginger-ale, fijngesneden ui, paprika, 

koriander en zout.   

Doe blokjes vis, van ongeveer een 

centimeter, in een schaaltje met water, zo 

dat de vis net onder water staat. 

Knijp het sap van twee citroenen erboven 

uit. Roer alles goed met de hand. Na een 

minuut of vijftien kleurt de vis wit, hij is 

dan gekookt in het citroensap. Wit is het 

teken dat de vis gaar is. Was de vis goed 

onder stromend water zodat al het witte 

water (la leche, de melk, zoals Berta het 

noemt) wegstroomt. Knijp de vis goed uit 

en voeg daarna het sap van twee tot drie 

citroenen, de scheut ginger-ale en de 

zeer fijngesneden ui, paprika, koriander 

en zout toe en roer dit goed door de vis. 

Proef of het fris en zuur genoeg is, voeg 

anders meer citroensap toe. De vis moet 

zacht en fris smaken.  


