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het stierenballen?’ German 
schiet in de lach. ‘Ze eten er 
geen simpele blinde vinken. 
Cavia’s zijn erg populair. 
Maar ik heb iets anders voor 
jullie bereid,’ zegt German 
met een vette knipoog.  De 
volgende reis naar Peru staat 
al gepland. Aankomende 
zomer gaat het stel trouwen: 
‘Het feest start in Nederland 
en gaat door in Peru.’
De Spaanse Yolanda Garcia 
Gonzalez komt als eerste 
binnen. German verwelkomt 

‘Voor de ceviche heb ik rauwe 
kabeljauw genomen,’ zegt 
German tegen zijn ‘souschef’ 
Luc Schol. ‘Een zeevis, want 
die is smaakvoller dan een 
zoetwatervis. Je doet hem met 
veel limoensap, pepertjes, 
tomaat, ui en koriander in een 
schaal, en zet hem vier uur 
in de koelkast. De vis gaart 
door het zuur van de limoen.’ 
Hebben we hier te maken 
met een echte Peruaanse kok? 
‘Nou ja, ik heb het vak afge-
keken van mijn zus, die een 
restaurant heeft in Lima.’
Het is een bizar verhaal: als 
zijn moeder geen epilepti-
sche aanval had gehad, was 
hij als baby niet in een pan 
kokend water gevallen. En 
dan woonde art director 
German Villafane nu niet in 
een waanzinnig herenhuis in 
Rotterdam met zijn vriendin, 
journaliste Sylvia Meijer, 
maar waarschijnlijk in Peru 
in een klein hutje tussen de 
kippen en de cavia’s. ‘Ik was 
er slecht aan toe, omdat mijn 
brandwonden in Peru niet 
behandeld konden worden. 
Toen een dame van Terre 
des Hommes voorstelde 
om mij mee te nemen naar 
Nederland, is mijn vader 
uiteindelijk akkoord gegaan,’ 
vertelt German. ‘Wat een keu-
ze moet dat zijn geweest…’
Samen met Sylvia heeft hij 
Peru al bezocht. ‘Het was te 
gek,’ zegt ze. ‘Bij aankomst 
kregen we een enorme 
barbecue voorgeschoteld, 
want groot, veel en lekker 
is belangrijk als er gasten 
komen. Waar had ik ook weer 
mijn kaak op verrekt, waren 

German Villafane (41) staat 
er vaak bij stil hoe anders 
zijn leven had kùnnen 
lopen. Zichtbaar genietend 
verwent hij zijn gasten met 
het beste uit Peru.
tekst marije ravelli
beeld jan de groen

ingrediënten voor 8 personen:  

1 schoonGemaakte hele kip in stukken, 2 Grote 

uien, 1 wit korstloos brood in kleine stukken,  

1 Pak halfvolle melk, 1 Zakje oude geraspte 

kaas, 3 tenen knoflook, 1 bos Gehakte korian-

der, 1 bruin biertje, peper en zout, olie.

bereidingswijze: bak de ui en de knoflook in 

de olie en Gooi de kiPstukken erbij. VoeG bier en 

water toe tot de kiP eronder Verdwijnt. VoeG de 

helft Van de koriander toe. wanneer de kiP Van 

de botten loslaat, laat je hem afkoelen. Pluk het 

Vlees Van de botten en snij het fijn. doe dit in een 

Grote Pan met de melk, het brood en de kaas. VoeG 

de andere helft Van de koriander toe en brenG het 

Geheel lanGZaam aan de kook. VoeG Zout en PePer 

naar smaak toe. serVeren met rijst, een salade 

Van rode uien in limoensaP met rode PePer, Zout 

en koriander, of met Vers Gemaakte Guacamole.

[recept] pollo de povre 

Deze KeeR GeeN CAVIA German Villafane, Rotterdam

haar in het Spaans alsof het 
zijn eerste taal is. Even later 
schuiven ook vrienden Gijs 
Broos, Daisy Komen en Frank 
van Leeuwen aan. ‘Zijn we 
compleet? Dan is het tijd 
voor pisco sour!’ Wanneer 
de wat saaie pisco, een 
Peruaanse sterke drank van 
druiven, wordt gemixt met 
geklopt eiwit, suikersiroop, 
ijs en limoen, ontstaat een 
Peruaanse cocktail die niet te 
versmaden is. Als voorgerecht 
komen flinke porties ceviche 
op tafel. De vingers worden 

hoe eet  de  rest  Van de wereld? 
elke maand kr i jGt  onzeWereld  een faVoriet 

recePt  u it  een ander land VoorGeZet.

afgelikt. Wijn wordt continu 
bijgeschonken. En de pollo 
de povre ofwel ‘kip van de 
armen’ volgt met guacamole 
en rijst, heel veel en heel 
lekker. En als toetje… enorme 
bellen niet-Peruaanse cognac. 
Alles was groot, veel én lek-
ker! Hik. n

Deze zomer gaan German (rechts-
boven) en Sylvia (links op de foto 
rechtsonder) trouwen. 'Het feest 
start in Nedereland en gaat door  
in Peru.'  


