
SLAO MIT KARREMELKSEPAP

door de Dialectwerkgroep

’t Is weer veurjoar. De kleine witte 
sneeklokjes op de voet ah volgt deur 
de crocussen en een maond laoter is 
lt weer allemaol frisgreun. En dat is 
noen iets wat de mins niet veur me
kaar kriegt.
Ze bin tegenwaorig zo slim en kun
nen zoveul mer d’r is geen mins die 
‘t redt um een bloemetje uut de grond 
te kriegen. En dan komt de zoemer, 
dan hoop je op mooi weer en da’j 
veul naor buten kunnen. Fietsen, mit 
vacansie, lekker buten eten. Vaak 
zes dagen in de week bin wulie nog 
e wend um gewoon een stukje vleis, 
greunte en een eerpeltje te eten. Mer 
bie de jonge minsen moet alles vlug 
klaor wezen. Ze eten vaak pietza mer 
oek vaak van die pvc puupjes, alle
maol van die kromme dingen mit een 
soortement rooie hutspot wat ze d’r 
over en deurheen kieperen.
En dan heur je nog over de Mek, dat 
zeit mien niks, alleen de geit mekkert. 
Al die nieegheit!
Weet je wat ik merakel lekker vien, 
slao mit karremelks nat, mit uutge- 
bakken spekjes.
Een echt ouwerwets muisje wat de 
boeren vaak zoemers aten. Zo iezig 
lekker!! Wat je hiervur nodig hen bin 
eerpels, slao mit een uutje, karremelk 
en deurregen rookspek.
Je beginnen mit de eerpels gaor te 
koken. In die tussentied ku’j de slao 
klaor maken en spek in reepjes snie- 
een.

Gooi een kwak bloem onder in de 
pan, de helft van de karremelk mit de 
gard goed deurreuren, dan op het gas 
en blieven reuren anders brand ‘t an. 
Gas op half zetten, de rest van de kar
remelk d’r bie, tussendeur de spekjes 
lekker hard bakken. Alles moet onge
veer geliek klaor wezen.
Op het lest kieper je de spekjes mit 
spekvet bie ‘t karremelks nat. As alles 
goed bruust is ’t helemaol goed. Eet 
smakelijk.

Advies over en reparatie van horloges, sieraden en klokken
Stationsstraat Sta • 3851 IMG Ermelo * 55 44 79

21


