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TOMAATJES UIT DE WOESTIJN OF SMULLEN
VAN DE VIS DIE LANGS JE TAFEL ZWEMT

Dubai

de stad waar alles
kan en smaakt

Alles blinkt in Dubai, de place-m’as-tu-vu van het
Midden-Oosten: de skyline, de bolides van de
superrijken, de bling rond de hals van de vrouwen, de
bladgouden biefstukken van celebrity-chef Salt Bae...
Zelfs pizza’s en ijsjes worden er afgekruid met een
ons edelmetaal. Maar wat als je Dubai moet vatten in
één gerecht? «Dan zijn we een stoofpotje. Van 202
ingrediënten, zoveel als er nationaliteiten zijn.»

ISABELLE VANDENBERGHE

n een stad met Disneylandallures te midden van een grote
zandbak verwacht je niet dat er
veel eetbaars uit de grond komt.
Maar op een klein uur rijden van
het centrum staan we tot de enkels
in het zand van Al Khawaneej en
toch groeien er zo ver we kunnen
kijken tomaten, aubergines, courgettes, munt, basilicum, spinazie,
zonnebloemen en zelfs patatjes.
‘My Farm Dubai’ (www.myfarmdubai.com) is de trots van Mohamed Aissaoui, een 33-jarige Franse
boerenzoon die ondanks een omweg in
de tech-industrie voorbestemd bleek
om op deze boerderij in de woestijn te
belanden.
«Wij, Aissaoui’s, boeren al vijf
generaties, maar mijn ouders wilden
dat ik een hoger diploma zou behalen.
Na mijn studies werkte ik een paar
jaar als zelfstandig ingenieur in
Frankrijk rond gezondheid, landbouw
en technologie, maar de aanslagen op
Charlie Hebdo en de Bataclan
veranderden alles. Er was argwaan en
ik zag weinig groeipotentieel voor
iemand met mijn achternaam. Een
vriend die net een drones-business
was opgestart in de Emiraten, zocht
een partner. Ik twijfelde geen seconde,
verkocht huis en auto en vertrok met
vier valiezen om opnieuw te beginnen.»
Na een jaar in Dubai vond Mohamed de
blinde vlek van het emiraat. «De mensen
hebben hier alles, een vette bankrekening, dure wagens, chique villa’s maar ik
zie ze zelden genieten van eten. Alle dure
ingrediënten zoals truffel uit Italië ten
spijt zitten ze vaak malcontent rond de
tafel en verlaten ze een restaurant met
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een lege portemonnee én een rammelende maag. Liefde voor eten hebben ze
niet echt, omdat ze geen trots kennen op
het eigen product.»
Met zijn project My Farm probeert
Mohamed niet alleen fruit en groenten
te kweken, maar via die producten van
eigen bodem ook iets van fierheid op de
eigen eetcultuur. Te beginnen bij de
kinderen. «Via rondleidingen en
workshops tonen we jongens en
meisjes hoe je met wat zaadjes,
compost en een minimum aan water
zelfs in hun woestijn lekker voedsel kan
telen.»
«Op dat water word ik niet zelden
aangesproken, alsof het verkwisting
zou zijn wat we hier proberen. Maar we
spoelen elke dag ons toilet door met
drinkbaar water, waarom zouden we
dan geen groenten kunnen kweken in
het zand? Met het water dat een gezin
van vier tijdens het douchen verbruikt,
geven wij hier vierduizend planten te
drinken. Geen druppel gaat verloren.
Met dank aan de vochthoudende mulch
gemaakt met de mest van onze geiten
en een slim besproeiingssysteem. Die
ingenieursopleiding van mij is nog
ergens goed voor geweest», lacht
Mohamed.

HelloFresh uit de woestijn

Aissaoui kan niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk jongeren zijn voor het
project. De kinderen zijn de grond waarin het zaadje van zijn visie moet gedijen.
Hij hoopt dat zij behalve de zelf geplukte
groenten en fruit ook zijn verhaal van de
korte keten meenemen naar huis en verder vertellen. «Door te proeven van wat
in eigen bodem is gekweekt, groeit ook de
trots en de liefde en de tevredenheid.»
My Farm is intussen een voorbeeld en een
inspiratie voor andere plukboerderijen. En
een begrip onder de betere chef-koks. Elke
dag laten zij er hun mandje vullen en aan de
deur van hun fancy restaurant leveren,
‘HelloFresh uit de woestijn’. Samen met
Mohamed beginnen we komkommers,
tomaten en verse kruiden te plukken voor
Ossiano (www.atlantis.com/dubai/restaurants/ossiano), het onderwaterrestaurant
waar we over twee uur zelf tussen roggen,
haaien en veelkleurige clownvisjes gaan
dineren.
De zon gaat al onder terwijl wij nog de
laatste munt knippen. Veel korter wordt de
keten van veld naar bord niet.

Strooptocht

Na de zeven — excellente, daar niet van —
gangen in Ossiano zijn we er nog niet uit. Als
je Dubai wil vatten in een gerecht, wat zou
dat dan zijn? «Je moet het emiraat niet willen vatten in één smaak. Wat Dubai tot Dubai
maakt, zijn de 202 nationaliteiten van haar
inwoners. Dat heeft gezorgd voor een invasie van vreemde ingrediënten en een rijkdom aan gerechten», zegt Noorin Ansari van
Fying Pan Adventures (https://fryingpanadventures.com/tours/dubai-food-tour/).
De Palestijnse was amper vier maanden
jong toen ze naar Dubai verhuisde en is
verliefd op de stad én haar streetfood.
Samen met vriendinnen organiseert ze
culinaire strooptochten door de oude stad.
«Toeristen betalen veel geld in dure
restaurants met een fantastisch uitzicht en
dat is helemaal prima. Doen! Maar wie in
Dubai niet heeft geproefd van wat de straat
heeft te bieden, mist eigenlijk de essentie.»
We ontmoeten elkaar op een drukke
boulevard in de oude stad. Noorin deelt oortjes uit die ze voor vertrek via bluetooth met
haar microfoon verbindt. De tocht gaat
langs een sjofele eettent waar ze zalig verse
falafels bereiden en een confiserie waar
baklava’s tot artistieke torentjes zijn
gestapeld. We stoppen nog voor een
verrassend lichte pita en een morsig dessert
van geitenkaas met gekaramelliseerde
honing en een onuitspreekbare naam. Bij
elke hap die we nemen, vertelt Noorin
hoeveel procent van onze maag we ermee
vullen, kwestie van niet te overeten, en
vuurt ze anekdotes over de herkomst van de
gerechten op ons af.
De laatste stop is Miran Erbil, een Iraaks
restaurant waar masgouf — karper — in een
open haard tot de juiste cuisson wordt
gegaard. «Die masgouf en dit restaurant
danken we aan Saddam Hoessein. Tijdens
zijn regime pompte hij water uit de Tigris
om er de tuin van zijn paleis mee te
besproeien. En daarmee ook de karpers.
Irakezen sloegen massaal op de vlucht voor
zijn schrikbewind en namen hun masgouf
mee naar veiliger oorden.»
De karper is klaar voor degustatie. De moed
zinkt wat in het keelgat, want ons brein zegt
dat we geen hap meer binnen krijgen. Maar
Noorin is overtuigd van haar systeem. Er
zou nog 20 procent van de maag te vullen
zijn en ze belooft dat de masgouf zal
smelten op de tong. Een belofte die heerlijk
wordt waargemaakt.
We voelen ons niet volgepropt, maar wel
voldaan. Omdat we het eindelijk snappen:
hét gerecht van Dubai is een potje dat je zelf
samenstelt, met proevertjes uit alle
windstreken.
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«Elke dag spoelen we
ons toilet door met
drinkwater, waarom
zouden we dan geen
groenten mogen telen
in een woestijn?»
MOHAMED AISSAOUI,MY FARM DUBAI

«Toeristen betalen veel geld
voor dure restaurants met een
fantastisch uitzicht en dat is
prima. Doen! Maar wie in Dubai
niet proeft van wat de straat
heeft te bieden, mist de
essentie»
NOORIN ANSARI, FRYING PAN ADVENTURES

HIGH TEA IN DE WOLKEN
De Burj Khalifa prikt als een naald in de lucht
van Dubai. Met zijn 163 verdiepingen en 828
meter hoogte is het voorlopig nog het
hoogste gebouw ter wereld. Twee liften
brengen je naar Atmosphere op verdieping 122. Je kan er gewoon koffie drinken in de
lounge, maar er wordt ook high tea geserveerd. Het panoramische uitzicht op
442 meter hoogte valt niet te beschrijven met
woorden, maar je kijkt je ogen uit. Een perfecte
eerste kennismaking met de stad waar alles
groter is dan elders.
www.atmosphereburjkhalifa.com
Koffie with a view
in de Burj Khalifa.
Op 442 meter hoogte.
Foto’s Isabelle Vandenberghe
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«Mensen hebben hier
alles, grote wagens en
chique villa’s, maar ik
zie ze zelden genieten
van hun dure borden.
Liefde voor eten
hebben ze niet , omdat
ze geen trots kennen
op het eigen product»

ONTBIJT MET STOUTE VRAGEN
Trouwen emirati uit liefde? Wie kiest hun
partner? Wat dragen vrouwen onder hun
abaja? Blijven koppels soms bewust kinderloos? Mag een man met een man een relatie
hebben? Bij een ontbijt in het Sheik Mohamed
Center For Cultural Understanding serveren ze
niet alleen gerechten in Bedoeïenenstijl
(chebab, bait wat tomat, keema) maar ook
antwoorden op al je vragen — zelfs de stoute
— over hun cultuur. Meestal heel eerlijk, soms
ietwat ontwijkend, maar altijd gastvrij. De
moeite, ook de overvloed aan eten! Nadien is
het heerlijk verdwalen in de Al Fahidi-wijk.
www.cultures.ae/cultural-breakfast/

Leuk om te
doen is een bezoek
aan Mohameds
boerderij combineren
met een proefetentje
ter plaatse.

MOHAMED AISSAOUI
MY FARM DUBAI
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Het versgeplukte
lekkers belandt
‘s avonds op ons
bord in Ossiano.
De taxiboot kan je delen
of privé afhuren. Wij staken
er The Creek mee over om
de goudsoek te bezoeken.

Foto’s Isabelle
Vandenberghe

DOOR DE (KRUIDEN)SOEK
Voor de soeks moet je naar Deira. Ze zijn
minder rommelig dan in andere landen — This
is Dubai, remember — , maar je kan er evengoed deals doen. Met stip op 1 in de souvenirtop: verse saffraan. Maar je vindt er elk
mogelijk kruid uit de Arabische en Indiase
keuken. Voorts mooie abaya’s, wierook, indigo,
textiel en zoveel meer. Een taxiboot vaart je
‘The Creek’ over naar de goudsoek. Stop
onderweg voor een ijsje van kamelenmelk.
Heerlijk!
www.dubai-online.com/malls/souk/
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Laatste kans voor Dubai expo 2020
Het is geen tikfout, de 35ste wereldtentoonstelling heet wel degelijk Dubai expo 2020. Normaal
had die ook in het covidjaar moeten plaatsvinden, maar daar stak een strenge lockdown een
stokje voor. Maar nog tot 31 maart 2022 kan je de
meer dan 200 paviljoenen gaan bewonderen. Die
werden opgetrokken rond drie thema’s:
mobiliteit, duurzaamheid en kansen. Onze
to-do’s:
• Loungen op het dakterras van het Belgisch
paviljoen. Met een fris pintje in de hand is het
heerlijk op adem komen onder de luifels.
Professor Barabas houdt je gezelschap in zijn
gyronef. In het restaurant is het ook smullen van
eten van thuis: ‘moules frites’ of wafels.

• Alif, het ‘mobility’-paviljoen: alleen al naar de
architectuur van het gebouw staar je met open
mond, maar binnen wordt het alleen nog maar
gekker. Je kan er ’s werelds grootste lift bewonderen, die maar liefst 160 personen tegelijkertijd
omhoog of omlaag zou kunnen brengen. Ware
het niet dat we anderhalve meter afstand moeten
bewaren natuurlijk...
• Het Russische paviljoen zet het menselijk brein
op een piëdestal. En terecht, want zonder die
creatieve, analytische, emotionele, vindingrijke
grijze massa van ons zouden we anno 2021 nooit
zo ver staan qua mobiliteit en duurzaamheid. Dat
verdient een indrukwekkende digitale voorstelling met onze hersenen in de hoofdrol.

• Hongertje? Op het paviljoen van Iran kan je aan
plastic tafeltjes, op een papieren tafellaken
heerlijk foodsharen van sappige kebabs, Iraanse
gehaktballetjes en saffraanrijst. Bestel niet te veel
want de porties zijn enorm.
• De Garden in The Sky Tower geeft je een lift naar
55 meter hoogte en draait 360 graden rond om je
een panoramisch uitzicht over de expo te geven.
Leuk voor foto’s én voor wie even wil uitblazen.
• Expo by night! Met alle lichtjes aan oogt de expo
nog indrukwekkender. Niet te vroeg naar het
hotel terugkeren, dus. Dit is het moment om
gewoon langs alle paviljoenen te slenteren en je
te vergapen aan klank- en lichtspel.
www.expo2020dubai.com

GP

Het Belgisch
paviljoen.

Met de voeten in het zand kijken naar
de zonsondergang en een veld
vol groenten en fruit.
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Achter de oude
gevels in Al Fahidi
vind je een hip theehuis
of een art hotel.
Een buurt om
verdwalend
te ontdekken.

Noorin Ansari
belooft ons
tijdens haar
streetfoodtoer
de beste falafels
van Dubai.
Niet gelogen!
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