
 

Mexico en export 
Cacao, tomaten, avocado, tequila, vanille en meer! 
 

Heel veel producten die in onze supermarkt te koop zijn komen oorspronkelijk uit Mexico. 
Voorbeelden hiervan zijn cacao, tequila en tomaten. Wil je weten wat er nog meer allemaal 
uit Mexico komt? Kijk dan deze clip. 
  
Hé, kijk: twee Concheros. Azteekse soldaten zijn dat. Nou ja, waren dat. Elitetroepen van de 
Azteekse Keizer. Een Keizer die kunst hoog op zijn agenda had staan. Hij was totaal 
bezeten van dansen en dichten. 

Grappig om te zien wat er op een pré-Spaans boodschappenlijstje staat, want wat niet veel 
mensen weten is, dat er heel wat uit onze supermarkten van Mexicaanse origine is. Hier, 
kijk maar: cacaopoeder. Chocolade is 100% Mexicaans. Chocolade wordt gemaakt van 
cacaobonen. Deze bonen zijn zaden van de cacaoboom. “Chocolatl” noemden de Azteken 
deze bonen. Ze waren erg belangrijk. In pré-Spaanse tijden kon je er namelijk mee betalen 
en er werd een speciale drank van gemaakt. Cacaomelk was een echte delicatesse, een 
godendrank. Een beetje bitter en waterig, gekruid met wat pikante pepers of met vanille. 
Totaal niet te vergelijken met de chocolademelk die wij nu kennen. In sommige Mayadorpen 
in Mexico en Guatemala drinken ze deze traditionele cacaodrank nog steeds. 

Ahaaa, en kijk eens even hier: tomatenketchup! Tomaten zijn ook een authentiek 
exportproduct uit deze regio. “Tomato”, zoals de Azteken zeiden. De eerste tomatenboeren 
woonden in het Andesgebergte van Zuid-Amerika. Ze kweekten al duizenden jaren lang 
tomaten in Mexico en dat kunnen wij in Europa niet zeggen! Nee, 200 jaar geleden dachten 
wij namelijk nog hier, dat tomaten giftig waren. Ze stonden alleen maar als sierplanten bij 
chique mensen op de veranda. En dan guacamole natuurlijk, typisch Mexicaans, een saus 
gemaakt van avocado’s of “Ahaucatl ” zouden de Azteken zeggen. Avocado’s worden 
trouwens niet alleen gebruikt om saus mee te maken, nee, ze worden ook in 
geneesmiddelen verwerkt en zelfs in zeep en crèmes. 

Oh, lekker! Tequila! Ook made in Mexico, ja, van feesten hebben ze wel verstand in Mexico! 
Tequila is sterk spul. Je keel staat er van in brand. Tequila wordt gemaakt van het sap van 
de agave, een cactusachtige plant. Echte Mexicanen drinken Tequila met een stukje zure 
limoen waarop ze speciaal zout strooien. Sal de gusano: “zout vermengd met gemalen 
wormen en larven”. En chilipepers, ook zo lekker sterk. Mexicanen, die eten graag pikant. Op 
de markt vindt je ze in alle kleuren en vormen. Ze zeggen trouwens, dat chilipepers 
verslavend zijn. De oude Indiaanse culturen gebruikten de chilipepers ook als 
geneesmiddel. Het zou bijvoorbeeld goed zijn voor de bloedcirculatie en voor de 
spijsvertering. 

Ja, hohoho, dat karretje is natuurlijk nog lang niet vol! Daar kan nog veel meer bij! Hier: 
vanille! Ja, vanille-ijsjes en puddinkjes, dankjewel Mexico! Vanille is eigenlijk de gedroogde 
vrucht van een geelgroene orchidee die in het tropische Mexico groeit. Ze worden voor ze 
rijp zijn al geplukt. Kijk: het lijken wel sperziebonen! Die bonen moeten drie tot zes 
maanden drogen waarbij ze veranderen in een zwart glimmend vanillestokje. 



 

Ah, kijk eens even aan! Cornflakes natuurlijk! Ja, want dat wordt gemaakt van maïs en dat 
is en blijft natuurlijk hét Mexicaanse topproduct. Maïs, geboren en getogen in Mexico. 
Mexicanen eten dan ook elke dag maïs. Vooral in de vorm van tortilla’s natuurlijk en het 
liefst samen met bonen. Dat is het Mexicaanse basisvoedsel, al eeuwen lang. 
Supervoedzaam en heel duurzaam.  

En kijk eens: wat is dat? Kauwgom? Oh ja, komt dat ook uit Mexico? Jajaja, dat had je niet 
gedacht hè?! In Mexico zeggen ze “chiclé”, gemaakt van een rubberachtig goedje dat ze van 
de boom aftappen. Het lijkt wel alsof ze er een tapkraantje insteken met een soort 
kommetje eronder dat het vocht opvangt. Die witte dingen, dat is een soort rubber, en daar 
maken ze elastiekjes van en autobanden, en: ook kauwgom. En hier: pinda’s! “Cacahuetes ”, 
zoals ze in het Spaans zeggen. Geen popcorn, geen pinda’s, geen chocola, geen kauwgom, 
geen vanille-ijsjes, kan je het je voorstellen? Er viel niet veel te snoepen in Europa voordat 
de Spanjaarden naar Amerika vertrokken. “E gracias, amigos! ”. 


