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OP HETE KOLEN
Barbecue lijkt een privilege van de zomer, al heeft de koude tegenpool met zijn hoge 
gezelligheidsfactor minstens evenveel recht op geroosterde gerechten. Drie vurige koks pleiten voor 
hun hete kolen en geven in een beweging hun pittigste recept voor de winterbarbecue mee.
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Een vuurtje stoken is voor Natalie 
puur plezier. Zwarte roethanden, 
rookgeur en knisperend hout 
voeren haar terug naar lange 
omzwervingen in het bos met 
haar zus en broers. Stadskinderen 
die in het weekend vrij werden 
gelaten in de natuur en lustig luci-
fers aanstreken om te ontdekken 
wat er allemaal brandbaar was. Ze 
maakt voor ons een kampvuurtje 
aan met de houten latjes die ze net 
uit haar plafond sloopte. ‘Zo’n ver-
bouwing genereert een schat aan 
aanmaakhout’, lacht Natalie. ‘Het 
huis is oud en het hout kurkdroog.’ 
Als hoofd van het foodcollec-
tief Les Odettes kookt Natalie 
niet enkel kleurrijke borden vol 
groenteschoon, maar is ze ook 
wildplukgids en experimenteert 
ze met bewaartechnieken. En 
nu heeft ze zich gulzig gestort op 
koken op vuur, het liefst buiten 
met zo weinig mogelijk middelen. 
‘Op een houtvuur koken betekent 
dat je zintuigen op scherp moeten 
staan, anders loopt het mis’, zegt 
Natalie. ‘Je wordt gedwongen om 
heel aandachtig te voelen, te rui-
ken, te kijken en te luisteren naar 
het vuur.’ Die focus is de enige 
manier om in te schatten hoe 
warm het vuur is en of je eten aan 
het garen of aan het verkolen is. Er 
zijn geen knopjes waaraan je kunt 
draaien, geen snelle oplossingen. 
‘Ik ben aangewezen op experi-
ment, in mijn stadstuintje maak 
ik regelmatig een vuur om bij te 
leren. Er is weinig over geschre-
ven: ik zoek vooral in oude 
scouts- en kampeerboeken om 
technieken te ontdekken. Een 
fantastisch hulpmiddel is het 
boek van Francis Mallmann, 

een Argentijnse chef die bekend 
is voor zijn traditionele metho-
des. Wie hem niet kent, moet de 
documentaire over hem in de 
reeks Chef ’s table bekijken. Uit 
zijn boek gebruik ik een handige 
tabel waarin het aantal seconden 
dat je je hand boven het vuur kunt 
houden gelinkt is aan de tempera-
tuur.’
In het kampvuur gaart Natalie 
vandaag een knolselder in klei-
papillot. ‘Mijn lief is keramist. In 
zijn atelier kreeg ik het idee om 
een groente in te pakken in klei. 
Klei beschermt de groente voor 
rechtstreeks contact met het vuur. 
Binnenin kan de groente gaar sto-
men en aan het eind komt er wat 
rook door de barstjes in de klei-
korst die de knolselder een heer-
lijk vuuraroma meegeven.’
‘Soms leg ik ingrediënten recht-
streeks in het vuur. Fruit met 
een harde schil kan dat aan: een 
sinaasappel of een meloen kun 
je helemaal zwart laten blake-
ren, binnenin is die dan per-
fect gegaard. Of ik maak een 
Stonehenge-constructie in ste-
nen, die fungeert als een oventje 
waarin je bijvoorbeeld aardappe-
len kunt poffen. Een nokdakpan 
is ook een goed hulpmiddel, daar 
stopte ik vorige zomer een eend in 
die zo in het vuur werd gelegd.’ 
Ondanks de associatie met grote 
lappen entrecote kookt Natalie 
vooral met groenten. ‘Net voor 
een groentekeuken is de toevoe-
ging van vuur en rook een enorme 
plus: het levert een mannelijkere, 
stoerdere versie van vegetarisch 
eten op. Hout geeft de groenten 
een volle, gerookte smaak die we 
meestal met vlees associëren.’ 

NATALIE SCHRAUWEN - FOODCOLLECTIEF LES ODETTES
WILDE WINTERSE 
WALDORFSALADE

INGREDIËNTEN 
Voor de knolselder in klei:
1 knolselder  •  Een handvol (gerookt) zout  •  Een 
paar dennentakken (de naalden van de douglas-
spar zijn heel aromatisch)  •  Zuivere pottenbak-
kersklei
Voor de waldorfsalade:
1 knolselder uit de papillot  •  1 bussel kervel  •
1 bussel platte peterselie  •  Handvol walnoten  •  
2 friszure appelen  •  Handvol groene druiven  • 
Peper & zout
Voor de vinaigrette:
1 el honing  •  2 el appel-rodebietensap  •  1 tl mos-
terd   •  2 el dragonazijn  •  2 el walnoot- of arachi-
deolie

BEREIDING:
1. Kneed de klei tot ze flexibel genoeg is om vlot te 
bewerken. Druk de klei plat tot een plak van onge-
veer 2 centimeter dik, groot genoeg om de knolsel-
der mee in te pakken. Bestrooi de plak klei royaal 
met de sparrenaalden en het zout. Leg de knolsel-
der in het midden en vouw de klei mooi rond de 
knol. Wrijf de naden goed dicht. 
2. Maak een kampvuur in de vorm van een 
driehoek, leg de kleipapillot in het midden. Leg 
in het begin de houtblokken niet te dicht bij de 
papillot. Als de klei te snel te opwarmt, breekt de 
kleikorst en verlies je het stoomeffect. Naarmate 
de klei harder wordt, kun je de houtblokken steeds 
dichter bij de  knol schuiven om de hitte op te 
drijven. Laat zeker twee uur in het vuur liggen: 
hoe trager de selder gaart, hoe voller de smaak. 
Als de knolselder gaar is, kun je dat ruiken door de 
barstjes die aan het eind in de kleikorst ontstaan. 
Om te testen kun je met een mesje door een van 
de barstjes prikken om te voelen of de knol zacht is 
vanbinnen. Als dat het geval is: breek de kleikorst 
open en snijd aan.
3. Snijd de in klei gebakken knolselder in lange 
staafjes. Snijd de kervel en peterselie grof, 
kneus de walnoten, snijd de appels in schijfjes 
en de druiven overlangs in tweeën. Meng alle 
ingrediënten voor de vinaigrette. Hussel alle 
ingrediënten voor de sla samen met de vinaigrette. 
Breng op smaak met peper en zout.
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Johans liefde voor minimalis-
tisch koken dateert uit de tijd dat 
hij ’s zomers overuren klopte in de 
horeca om vervolgens een hele win-
ter lang in de bergen op de latten 
te staan. ‘We bivakkeerden in een 
rudimentaire berghut in Canada of 
Frankrijk. Er was zelden een keuken 
die naam waardig, maar we hadden 
tijd genoeg: door een vuur in te kap-
selen met stenen bouwden we een 
primitieve pizzaoven.’ Later reisde 
Johan naar Nieuw-Zeeland. ‘We 
leefden er een winter in een caravan, 
zonder badkamer. Om een warm 
bad te kunnen nemen, groeven 
we een kuil, monteerden we er een 
badkuip bovenop en stookten we er 
een vuur onder.’ Tussen het vuur en 
de badkuip was net genoeg plaats 
om nog wat broden te bakken. ‘Hoe 
minder middelen ik ter beschikking 
heb, hoe meer de inspiratie opbor-
relt.’ 
Jaren later woont Johan terug in 
België en heeft hij een eigen restau-
rant, waar vuur centraal staat. ‘Ik 
kan de smaak van vuur niet meer 
missen. Alles smaakt gewoon beter 
als het op een open vuur gegaard 
is. In het begin had ik een gesloten 
keramische barbecue in de keuken, 
intussen zijn dat twee open barbe-
cues met een grill die verstelbaar is 
in de hoogte.’ 
Het tasting menu van Bistro Bis 
bestaat uit acht gerechten. Elk 
gerecht heeft minstens één element 
dat op het vuur is bereid. ‘Het is de 
perfecte manier om ingrediënten 
puur te houden: het vuur geeft een 
diepgang die weinig toevoegingen 
vraagt. Soms leg ik nat hooi recht-
streeks op de kolen, de rook die daar-
uit opstijgt heeft een karamelsmaak 

die doordringt in de groenten of het 
vlees. Een andere techniek is dat ik 
rozemarijn uitspreid op de grill en 
het vlees daarop leg om te garen.’ 
Dat vuur uiterste concentratie vergt, 
merkt Johan aan de nieuwe chefs 
die bij hem in de keuken terechtko-
men. ‘Ze zijn aan het vuur gekluis-
terd. Het is geen optie om even snel 
iets anders te doen: ze moeten blij-
ven kijken. Hoeveel ervaring je ook 
hebt in de keuken, als je leert koken 
op open vuur ben je weer een begin-
neling.’ Het enige waar geen vuur 
mee gepaard gaat in de keuken zijn 
de zuurdesempizza’s. ‘Ik heb geen 
plaats voor een houtoven’, legt Johan 
uit. ‘Mijn pizza’s maak ik dus voor-
lopig in een elektrische oven. Maar 
om ze toch een rokerig houtaroma 
te geven heb ik wel een trucje: ik leg 
een stuk hete houtskool in olijfolie. 
De pizza krijgt dan wat druppels van 
de olie voor een gebrande toets. Dat 
is vals spelen, hè (lacht).’
Als Johan wil experimenteren met 
grote open vuren trekt hij naar een 
wijngaard in de buurt. ‘De eigenaar 
organiseert een jaarlijkse wijnde-
gustatie voor binnen- en buiten-
landse gasten met een voorliefde 
voor gastronomie. Dan draait mijn 
creativiteit op volle toeren: het 
publiek gerechten voorzetten op een 
locatie zonder stromend water of 
elektriciteit. Ooit waagde ik me aan 
hangi, een traditionele kooktech-
niek van de Maori. Het vlees en de 
groenten worden begraven in een 
put onder de grond. De restwarmte 
van stenen die in het vuur hebben 
gelegen gaart alles heel traag. Zes 
uur later graaf je het eten weer op 
en krijg je heerlijke rokerige, aardse 
smaken. ’

JOHAN HAIVERLAIN - BISTRO BIS (TONGEREN) POMPOEN MET EEN 
GEROOKT EI EN HOOIBOTER

INGREDIËNTEN (VOOR 4 PERSONEN)
1 pompoen  •  4 eitjes  •  Olijfolie  •  Peper & 
zout  •  Gerookt paprikapoeder  •  8 volle eet-
lepels Griekse yoghurt  •  1 teentje knoflook 
(geplet)  •  8 el boter  •  Een handvol hooi  •  
Piment d’Espelette   •  Een handvol groene 
kruiden (koriander, kervel , dragon)
+ een barbecue met deksel
+ een handvol rookmot 
+ aluminiumfolie
+ ijsblokjes

BEREIDING
1.  Steek de barbecue aan. Snijd de 

pompoen in grove stukken van ongeveer 
2 cm en verwijder de zaadjes. Meng de 
stukken met een geut olijfolie, peper, zout 
en een snuf gerookt paprikapoeder. Schik 
de stukken pompoen op het rooster van 
de barbecue en sluit het deksel. Laat de 
pompoen ongeveer 25 minuten garen tot 
de stukken zacht zijn. 

2.  Pocheer de eitjes in kokend water met een 
scheut azijn. Leg de gepocheerde eitjes in 
een vuurvast schaaltje en plaats in een 
braadslede. Leg naast het schaaltje een 
handvol hooi of rookmot in de braadslede 
en leg hierin een paar hete kolen uit de 
barbecue. Sluit de braadslede af met 
aluminiumfolie en laat de eitjes een paar 
minuten roken. 

3.  Laat de boter bruinen in een pannetje 
tot je een beurre noisette krijgt. Leg het 
hooi even op de barbecue om een gerookt 
aroma te krijgen. Meng het hooi onder de 
boter samen met de piment. Laat even 
trekken en zeef het hooi eruit.

4.  Klop de Griekse yoghurt op met wat 
olijfolie, breng op smaak met peper en 
zout en het geplette teentje knoflook. 

5.  Stel het gerecht samen in een kom: begin 
met de yoghurt, daarop komt het eitje 
in het midden, errond leg je de stukken 
pompoen. Afwerken met wat gesmolten 
hooiboter en blaadjes koriander. 
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‘Check of de ribben dertig minu-
ten of zeven uur op de barbecue 
hebben gelegen.’ Joe weet hoe we 
Amerikaanse en Belgische barbecue 
van elkaar kunnen onderscheiden. 
Net zoals de meeste Amerikanen 
neemt pit master Joe Curington de 
kunst van vlees garen erg serieus. ‘In 
Californië, bij een van mijn favoriete 
restaurants, staan de mensen om 
halftien ’s ochtends al in de rij voor de 
lunch. Het is niets meer dan een sjo-
fele caravan op een parkeerterrein, 
maar je eet er runderborst die veer-
tien uur op de grill heeft gelegen.’
Joe leerde de knepen van het barbe-
cuevak tijdens zijn legertijd. ‘Op zon-
dag moesten we de dienstvoertuigen 
poetsen, in de tussentijd stookten we 
vuur. Ik stond toen vooral bekend 
voor mijn barbecuesaus. In Amerika 
is zelfgemaakte barbecuesaus een 
cruciaal onderdeel van elke barbe-
cue. Er bestaan zelfs wedstrijden om 
de beste saus te verkiezen. Er is een 
verschil tussen wat we wet barbecue 
en dry barbecue noemen. Bij het eer-
ste worden de stukken vlees al inge-
sausd voor ze op het vuur gaan, bij een 
droge barbecue blijft het vlees puur 
natuur tijdens het bakken.’
Een Amerikaans barbecuetoestel ziet 
er compleet anders uit dan wat wij in 
België opdiepen. Joe werkt vaak op 
zijn zelfgemaakte Oklahoma, een 
mastodont uit plaatstaal die iets weg 
heeft van een locomotief. De drie 
aan elkaar gesloten compartimenten 
hebben elk hun functie: in het eerste 
deel wordt vuur gestookt, het tweede 
deel is de plek waar het vlees gaart en 

het derde is een brede schouw waar 
kleinere stukken vlees te roken kun-
nen worden gehangen. ‘Bij dit model 
komt het vlees niet rechtstreeks in 
aanraking met het vuur. Als het vlees 
boven het vuur zou liggen, krijg je bij 
het minste drupje vet vlammen die 
je vlees zwart blakeren.’ Doordat de 
rook langs het vlees heen naar buiten 
kringelt, krijg het vlees een rooka-
roma. De keuze van de houtsoort is 
bepalend voor de smaak. ‘Veel pro-
fessionele stokers houden de hoeveel-
heid en de soort hout die ze gebruiken 
strikt geheim. Hun pits zijn beter 
beveiligd dan Fort Knox.’ 
De kunde van het koken met een 
gesloten barbecue zit in de controle 
van de luchtcirculatie: het is de enige 
manier om de warmte te regelen. Een 
ervaren chef opent het deksel zo wei-
nig mogelijk om de temperatuur niet 
te verstoren. ‘Ik ken mijn barbecue 
door en door en weet wat er binnenin 
gebeurt. Varkensvlees is vergevings-
gezind, een echte barbecuemeester 
herken je aan succulent zacht rund-
vlees. Als je vlees met weinig vet toch 
sappig en mals krijgt, heb je jezelf 
bewezen.’
Vlees koopt Joe rechtstreeks bij het 
slachthuis. ‘In België wordt een kar-
kas totaal anders versneden dan in de 
States. Ik vond geen slager die snapte 
wat ik bedoelde. Als ik runderribben 
bestelde, kreeg ik allemaal kleine 
blokjes vlees. De slager was ervan uit-
gegaan dat ik stoofvlees wou maken. 
In het slachthuis sta ik mee te kijken 
over de schouder van de snijders om te 
bij te sturen.’ 

JOE CURINGTON - JOE’S BBQ CLASSIC BEEF RIBS

INGREDIËNTEN 
2 kg runderribben (uit de rug) 
120 ml ketchup
120 ml honing 
120 g groene chilipepers 
(in blokjes gesneden)
1 grote ui (gesnipperd)
4 teentjes knoflook (fijngehakt)
1 tl cayennepeper
1 tl zout   •  1 tl zwarte peper 
1 tl mosterdpoeder 
+ een barbecue die je kunt afsluiten: we 
willen de ribben garen zonder direct 
contact met vuur, zodat ze trager garen 
en heel sappig zijn. Ook als je geen bar-
becue hebt met verschillende comparti-
menten lukt dat door het vuur aan één 
kant van je barbecue te stoken en het 
vlees aan de andere kant te leggen. Sluit 
je barbecue vervolgens met het deksel, 
zodat de rook binnenin circuleert.

BEREIDING
1.  Meng het zout met de zwarte peper 

en de cayennepeper. Wrijf de ribben 
in met de kruidenmix. Steek je 
barbecue aan. Leg de ribben op de 
grill en plaats een schaal onder het 
vlees om het vet op te vangen. Sluit 
het deksel. Gaar het vlees 3 à 3,5 uur. 
Probeer de temperatuur onder de 
130 °C te houden. 

2. Om de saus te maken meng je de 
ui, honing, ketchup, chilipepers, 
knof look en mosterdpoeder in 
een sauspan. Verwarm op een laag 
vuur en roer tot alle ingrediënten 
gemengd zijn tot een homogene 
saus. Wrijf de ribben in met de saus 
net voor ze klaar zijn, zoveel keer tot 
je een dikke laag krijgt. 


