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BBQ
Maar dan anders

Bij binnenkomst worden de deelnemers een glaasjes bubbels 
in de hand gedrukt. “Om de sfeer er maar gelijk in te bren-
gen”, lacht Mirjam. Maar dat lijkt niet nodig: het grootste deel 
van de acht cursisten kennen elkaar al en maken gelijk een 
praatje. Er komen twee nieuwe gezichten binnen, maar het 
duurt niet lang voordat zij opgenomen worden in de groep. 
“Dat vind ik zo leuk aan koken en eten”, vertelt Mirjam. “Het 
verbindt mensen met elkaar.”

Door Ashley Doogan

Mirjam van Ruth (46) werkt als pro-
grammamaker bij de bank, maar vier 
jaar geleden besloot ze meer tijd te be-
steden aan haar liefde voor koken. Ze 
is twee dagen minder gaan werken en 
organiseert nu minimaal één keer per 
maand een kookworkshop. Terwijl ze 
aan de cursisten vertelt wat er van-
avond gerookt, gegaard en geroosterd 
gaat worden, loopt iedereen het water 
in de mond. Israëlische auberginessala-
de, ossenhaas in een zoutkorst, gerook-
te zalm met zeekraal en zelfgemaakt 
ijs worden onder andere genoemd. 
Omdat de workshop bij Mirjam thuis 
wordt gegeven, was er verwarring of 
dat allemaal wel zou passen. Maar Mir-
jams keuken met drie ovens blijkt ont-
zettend ruim. “Bovendien is het lekker 
weer, dus we zullen het meeste buiten 
gaan bereiden.” 
Op naar de tuin dus. De cursisten ma-
ken het zichzelf gemakkelijk rondom 
de vuurkorf die al volop staat te bran-
den. Mirjam deelt marshmallows uit en 
al gauw zit iedereen op een gerooster-
de marshmallows te kauwen. Zo ook 

Paul Ruigrok: hij heeft al meerdere 
malen deelgenomen aan de workshop, 
maar voor zijn vriendin Lizzy is het de 
eerste keer. Paul vindt vooral de vrije 
sfeer tijdens de workshops heel fijn. 
“Je leert natuurlijk koken, maar verder 
gaat dit gepaard met lekker eten, veel 
ouwehoeren en hele goede wijn.” 
Na het leggen van het bodempje maken 
de deelnemers zich klaar voor het echte 
werk. De voorgerechten, hoofdgerech-
ten en nagerechten worden verdeeld 
onder teams van twee. Paul en Lizzy 
wagen zich aan de Israëlische salade. 
Er wordt druk gesneden en voorbereid 
en ondertussen loopt Mirjam rond om 
te kijken of alles goed gaat. “Voorname-
lijk om te zorgen dat de plakken van 1 
centimeter, ook echt 1 centimeter zijn 
en dat 1 eetlepel ook echt 1 eetlepel is”, 
lacht ze. Bij de moeilijke aspecten van 
een gerecht roept Mirjam iedereen bij 
elkaar. “Dit doe ik, omdat ik echt wil dat 
mensen iets nieuws leren en inspiratie 
op kunnen doen.”
De ossenhaas volgens Columbiaans re-
cept blijkt één van de lastigere aspec-

ten te zijn. De cursisten bedekken een 
natte doek met zout, peper en oregano 
en rollen het vlees in de doek. In plaats 
van op de barbecue wordt de ossen-
haas tussen de kolen gelegd en op de-
ze manier gegaard. “Ik dacht altijd, wat 
kan je nou nog leren aan barbecueën? 
Nou genoeg dus!”, zegt Paul verbaasd 
terwijl hij toekijkt. 
Het grillen van de tomaat en auber-
gines voor de salade gaat nog niet zo 
vlot. Paul en Lizzy krijgen het barbe-
cuetje maar niet heet genoeg. Mirjam 
komt erbij staan. “Tja, dit soort dingen 
kunnen gebeuren. Ik probeer altijd al-
les zelf te hebben uitgetest van tevoren, 
maar het is ook weleens om ter plekke 
naar oplossingen te zoeken, daar leer 
je soms meer van.” Uiteindelijk kiezen 
Paul, Lizzy en Mirjam ervoor om de 
groentes tussen de kolen te leggen. 
En het eindresultaat liegt er niet om. 
Nadat Paul de eerste hap van zijn sa-
lade door heeft geslikt zegt hij tegen 
Lizzy: “dit gaan we zeker nog een keer 
maken.” Ook Mirjam is blij met de uit-
komst. “De meeste recepten zijn ont-

staan doordat er iets mis is gegaan bij 
het oorspronkelijke recept. Soms laat 
ik expres zien aan wat je moet doen als 
het fout gaat. Alles is nog te redden en 
dat probeer ik de cursisten bij te bren-
gen.”
Wanneer de zalm op tafel wordt gezet 
reageren de deelnemers verheugd. De 
zalm is opgediend met stukken venkel, 
koolrabi, grapefruit en zeekraal. De 
zalm is gerookt met de green egg. Dat 
is een kruising tussen een oven en een 
barbecue. “Ik houd eigenlijk helemaal 
niet zo van barbecueën maar de green 
egg zorgt er met de keramische kap 
voor dat de zalm niet alleen aan de on-
derkant maar rondom perfect gegaard 
is”, licht Mirjam toe. Daarbij vult ze aan 
dat ze de zalm echt perfect gelukt vindt 
en dat dit echt een prestatie is aange-
zien zalm al gauw te gaar is. De deelne-
mers zijn het eens met haar: deze zalm 
is heel lekker. “Fantastisch!”, durft Paul 
zelfs te beweren.  
“Hoe verzin je dit toch allemaal Mir-
jam?”, vraagt Lizzy als iedereen na het 
eten na borrelt. “Nou het is een beetje 

van mezelf en een beetje van anderen 
hoor”, geeft ze toe. “Ik zie ook spannen-
de recepten die ik zelf ook graag uit wil 
proberen en dan een beetje aanpas. Ik 
leer er zelf ook heel veel van. Ik word 
door deze workshops gedwongen om 
steeds weer uit mijn eigen comfortzo-
ne te gaan.” 
Lizzy heeft in elk geval genoten van 
haar eerste workshop. “Ik had ver-
wacht dat het echt een les zou zijn, dat 
we heel netjes zouden moeten snijden 
en zo, maar de sfeer is veel losser. Mir-
jam laat je heel erg vrij, we kloten maar 
wat aan en tegelijkertijd leren we heel 
veel.” Paul sluit zich daar bij aan: “het 
voornaamste wat ik geleerd heb is om 
wat meer zelfvertrouwen te krijgen en 
wat meer te durven in het koken.”
Mirjam krijgt veel positieve feedback 
op haar workshop. Binnen een dag is 
ze vaak al volgeboekt. “De leukste re-
acties, vind ik, als mensen erachter ko-
men dat ze veel meer kunnen dan ze 
denken. Mensen onderschatten zich-
zelf vaak.” Haar motto is dan ook niet 
voor niets: iedereen kan stoer koken. 

Etentje voor vrienden,
maar geen keukenprins(es)?

Mirjam: “Zorg dat je niet teveel op 
een bord legt, dat ziet er niet lekker 
uit. Zorg dat alles in balans blijft. Ver-
der wordt het eten al een stuk lekker-
der als je mooie ingredienten ge-
bruikt: haal je vlees bij de slager en je 
vis bij de visboer. Kijk bij groente en 
fruit echt goed of je een rijp en mooi 
stuk heb gepakt zonder plekjes.”

Een zomers recept:

Mirjam: “In de zomer zijn veel groen-
tes heel lekker, pluk hier je voordeel 
van. Tuinbonen, erwten en artisjok-
ken zijn heel lekker deze tijd van het 
jaar. Mijn favoriete zomerreceptje is 
risotto even in bouillon laten stoven 
en dan spekjes, citroen, erwten en 
geitenkaas toevoegen.”

Alles is nog te redden:

Mirjam: “Geen paniek in de keuken, 
bijna alles is altijd nog te redden. Als 
je bijvoorbeeld iets aan heb gebrand: 
ga dan niet als een malle roeren in de 
pan, want dan haal je de verbrande 
stukjes omhoog. Pak een nieuwe pan 
en schep het er voorzichtig uit.”

Mirjam (links) helpt de cursisten met het garneren van de zalm met zeekraal en venkel


