
Pop-up restaurant Ceviche Papi 
Vrijdag 29 en Zaterdag 30 oktober 

Kunst, liefde, fotografie & eten 
 
 

Smaken uit mijn kindertijd 
 

Zeebaars | wortel | koriander | rode ui | mandarijn 
 
 
 

Jungle flavours 
 

Forel | rivierkreeft | banaan | maïs 
 
 
 

Oud en wijs 
 

Pachamanca saus | rund | aardappel | choclo 
 
 

Love 
 

Maïs | ananas | chocolade | wortel 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Pop-up restaurant Ceviche Papi 
Vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober 

 
Deze editie is super spannend en een van de moeilijkste tot nu toe voor mij. Ik wil al een lange 
tijd is doen met de foto’s van mijn zus. Mijn zus heet Franchesca Chacón Ochoa en ze is 
fotograaf met een enorm talent. Ik ben mega trots op haar, ze is een hele sterkte vrouw met 
een uitgesproken eigen mening. Ik vind het heel knap hoe ze een moment in een foto kan 
uitdrukken.  
Ik heb 4 van haar foto’s gekozen, 4 foto’s van mensen die een verhaal vertellen. Ik vond het 
heel moeilijk om deze foto’s te kiezen, want ze heeft zo veel goede foto’s! Uiteindelijk heb ik 
deze 4 portretfoto’s gekozen, omdat ik in de ogen van deze mensen iets kan voelen en lezen. 
De ogen van een persoon kunnen je veel vertellen en dat maakt het interessant.  

 
De eerste foto is de foto van een klein meisje. Toen ik foto voor het eerst het zag, bleef ik er 
wel langer dan 15 minuten naar kijken. Elk detail sprak me aan! Vooral de ogen van dit meisje 
lieten me weer voelen als een kind, onschuldig en puur, met een pop in de handen die een 
muts op heeft die ik heel toevallig ook heb. Het is een heel kleurrijke foto die me laat 
glimlachen, maar tegelijkertijd ook triest is, als ik denk aan hoe sommige kinderen van haar 
leeftijd leven in armoede. Die met blote voeten in de koude winter door de bergen van Peru 
lopen, sommigen die niet kunnen ontbijten voordat ze naar school gaan, of die kilometers 
moeten lopen om naar school te kunnen gaan. Ik denk dat doordat ik nu zelf kinderen heb, dit 
nu veel sterker binnenkomt.  
 
Het meisje op deze foto is een danseres van de bedevaart van El Señor de Qoyllurit’i (Señor 
de la Estrella de Nieve). Meer dan 90.000 mensen uit de omgeving van Cusco lopen naar een 
heiligdom in Sinakara. Er doen 8 dorpen aan mee: Paucartambo, Quispicanchi, Canchis, 



Acomayo, Paruro, Tawantinsuyo, Anta en Urubamba. Dans speelt een heel fundamentele rol 
in deze bedevaart. Er worden meer dan 100 verschillende dansen gedaan. Elke dans 
representeert een dorp. Ze verdelen rollen zoals het verzorgen van het eten of de veiligheid 
onder de dorpen en elke rol heeft speciale kleiding, om ze te kunnen herkennen. Deze 
bedevaart is de grootste van heel Latijns-Amerika. Ze dansen meer dan 3 dagen zonder stop, 
op meer dan 4200 meter boven zeeniveau. Het is een mix tussen vrouwen, mannen, kinderen 
en ouderen. Het meisje op de foto representeert haar dorp en staat symbool voor de kracht 
van vrouwen.  

 
 
De tweede foto is ook van een van de dansers van een dorp dat meeloopt in de bedevaart. 
Deze foto is ook super kleurrijk. Aan de kleuren en de kleiding kun je zien uit welk dorp hij 
komt. Ze hebben gebruiken ook veren van vogels uit de jungle, want ze representeren de 
jungle van Peru. Dit zie je ook weer terug in kleuren van de kleding.  
 

 
De derde foto is een oude vrouw van Yauyos Cocha, dit dorp ligt 5 uurtjes rijden ten zuiden 
van Lima. In dit dorp maken ze garen met natuurlijke kleuren en weven ze stoffen en kleding. 
Op de foto is ze draad aan het spinnen op een heel traditionele manier. Ik vond deze foto heel 
toepasselijk voor een hoofdgerecht, het belangrijkste gerecht van de avond. In veel culturen 
zijn oude mensen heel belangrijk voor het dorp, vanwege hun levenservaring, wijsheid en 



kennis. Daarom hebben we besloten om een traditioneel recept te maken. Oorspronkelijk 
wordt dit gerecht op de grond bereid tussen kranten, karton en banenbladeren.  
 

 
De laatste foto vond ik super leuk voor het dessert, een stel dat heel lief kijkt en wat ik (en ik 
denk de meeste mensen) ook doe als ik naar een dessert kijk. Met heel veel liefde. Het zijn 
Juan en Elena, twee leiders van de samenleving ‘Patacancha’ in Oyaytantambo. Ze zijn wevers 
en de representanten van de samenleving. Ze regelen alle projecten binnen de samenleving 
en de verkoop van hun weefgetouwen. Door de pandemie hebben ze op dit moment natuurlijk 
geen toeristen meer, waar het grootste deel van hun verkoop naar toe ging. Daarom zorgen 
Juan en Elena dat ze met andere lokale ondernemers hun producten alsnog kunnen verkopen 
en hun projecten door kunnen laten gaan.  
 
Het is een mooi en uitdagend menu en ik hoop dat jullie er net zo van zullen genieten als ik.  
 
Mucho amor, 
 
Jean Carlo Chacon Ochoa 
 
 
 
 
 
 


