
 Een bijzondere aanwinst  
                                                                          Johan Soetens 

Ons Belgische lid Rob 

Faassen deed onlangs een 

bijzondere aankoop in 

een uitzonderlijke 

verpakking en stuurde 

ons daarvan enkele 

foto's. Het betreft een 

tiental Duitse truffel-

flessen met naam-bodem, 

rond 1890 half-

automatisch (?)  gemaakt 

in de Glashütte Gebr. 

Teichel in Pieschen, een 

voorstad van Dresden. 

 

 

 

Het gehele pakket is omwikkeld met grof stro en het is een 

klein wonder dat ze in de loop van meer dan honderd jaar niet 

uiteen gevallen zijn. Ik kan me niet herinneren zo'n verpakking 

ooit eerder gezien te hebben. In de jaren 1950 importeerde de 

glashandel Wed. Thijssen melkflessen uit Engeland die verpakt 

waren in jute zakken en stro en ik dacht dat je het niet gekker 

kon maken. Het toont weer eens aan hoezeer we verwend zijn 

geraakt met achtereenvolgens kratten, kartonnen dozen en 

krimfolie paketten. 

Truffels zijn paddestoelen, maar tijdens een boswandeling zul 

je ze niet te zien krijgen want ze zitten ondergronds en bestaan 

uit een kluwen schimmeldraden. Ze moeten zich voortplanten 

door het verspreiden van sporen. Daar zorgen vooral eekhoorns 

en in mindere mate herten en varkens voor, aangelokt door de 

bijzondere geur. De gang door het dierlijke maag-darmkanaal 

verbetert de kiemkracht en via de uitwerpselen kunnen de 

sporen zich verspreiden. Vooral varkens en wilde zwijnen zijn 

dol op truffels en werden daarom van oudsher gebruikt bij het 

zoeken er naar. Tegenwoordig is het gebruik van honden het 

meest gangbaar: in 

tegenstelling tot 

varkens eten die de 

truffels niet zelf op. 

Die geur en smaak 

maken truffels tot een 

delicatesse die 

hoofdzakelijk verwerkt 

wordt in de hogere 

gastronomie. 

De prijs die voor een 

kilo truffels betaalt 

wordt beweegt zich dan 

ook gemakkelijk rond 

de € 2000,- per kilo.  

Er zijn verschillende soorten truffels, waaronder de Zwarte- of Pericord 

truffel het minst duur is en die gevonden wordt in Italië en Zuid-Frankrijk. 

Deze wordt meegekookt in gerechten in tegenstelling tot de veel duurdere 

Witte Truffel die uit Italië en Kroatië komt en die rauw gegeten wordt.  

Witte truffels: ze smaken beter dan ze er uit zien. 



 

En dan is er onder andere ook nog de wat minder smaakvolle Zomertruffel, die in België inheems schijnt te zijn en 

die van alle soorten het voordeligste in prijs is. 

Truffels zijn moeilijk te bewaren. Ze bestaan voor een groot deel uit vocht en blijven slechts enkele weken goed 

vandaar dat geadviseerd wordt ze op een bedje van rijstkorrels te bewaren.  

In de eerste helft van de 19e eeuw komen speciale flesjes voor het conserveren van truffels in gebruik. In het 

algemeen zijn die bescheiden van inhoud: van 30 tot 50 cl. hoewel ook grotere flessen als zodanig worden 

aangeduid. De nieuwe aanwinst van Rob Faassen past keurig bij onderstaand rijtje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwarte truffels leenden zich vanwege 

de gematigde prijs het beste voor de 

consumentenmarkt 


