Oosterse
smaken
van de BBQ
Bij barbecueën denk je misschien niet direct aan de Japanse keuken, en dat terwijl
in die contreien op houtskool grillen al eeuwenlang een van de traditionele
bereidingstechnieken is Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Chefs Arjan Siemerink,
gespecialiseerd in de oosterse en met name de Japanse keuken, en Ralph de Kok,
barbecue expert pur sang, laten je proeven van oosterse smaken van de BBQ

.

.

RECEPTUUR: RALPH DE KOK & ARJAN SIEMERINK FOTOGRAFIE: SASKIA DE WAL
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ARJAN SIEMERINK
Als het over Japanse smaken gaat, ben je bij Arjan aan
het juiste adres. Als culinair chef van Yama products,
een bedrijf dat hoogwaardige Aziatische en met name
Japanse ingrediënten importeert, kent de keuken van
het land van de rijzende zon voor hem weinig geheimen.
Na zijn koksopleiding werkte Arjan bij diverse toprestaurants, tot hij werd gevraagd zijn visie op het gebied van
de Europese gastronomie bij Yama te delen. Een voorliefde voor de Aziatische keuken was er al en de Japanse
chef die bij het bedrijf in dienst was, bracht Arjan veel
inheemse kennis bij. Kennis die hij op zijn beurt onder
andere weer overbrengt aan vakbroeders, als gastdocent
op de Cas Spijkers Academie en tijdens workshops over
de Japanse keuken aan consumenten.
RALPH DE KOK
Collega en vriend Ralph houdt zich beroepshalve met
alle facetten van het barbecueën bezig. Toen hij in zijn
jonge jaren als beroepsmuzikant door Amerika toerde,
was zijn interesse in de Amerikaanse barbecuecultuur als liefhebber snel gewekt. Inmiddels heeft Ralph
de titel Nederlands Barbecue Kampioen 2010 op zijn
naam staan, is hij eigenaar van het Barbecue Paleis in
Cuijk - waar je een keur aan kwaliteitsbarbecues en
aanverwante artikelen kunt aanschaffen - en Head Chef
van het Europese barbecueteam de ‘Allstars‘ en hierdoor
zeer bekend in de barbecuescène. Hij is een van de
Weber Grill Masters en verzorgt onder andere samen
met de chef-kok van Librije’s Atelier de Big Green Egg
Experiences, die in deze prestigieuze kookstudio worden
gegeven. Verder zijn talloze barbecuerecepten in on- en
offline publicaties van Ralphs hand.
BUITENGEWOON LEKKER!
De mannen zijn aan elkaar gewaagde sparringspartners
en naast het respect dat zij voor elkaars kennis hebben,
zijn zij tevens goede vrienden geworden. Arjans eerste
zending binchōtan, ontzettend compact en zwaar Japans
houtskool met het vermogen extreem veel warmte af te
geven, werd onder toeziend oog van Ralph getest. En als
Ralph de Aziatische expertise van Arjan nodig heeft, kan
hij altijd op hem rekenen. Samen komen ze tijdens een
middag of avondje brainstormen dikwijls tot smaakvolle
ideeën. En als de tijd het toe laat worden die ideeën met het oog op de aanwezige barbecues - in de tuin van
Ralph en zijn vrouw Lianne in praktijk gebracht. Soms
met een zakelijke insteek en soms informeel, maar het
resultaat is altijd buitengewoon lekker!

Het Barbecue Paleis

Bontsestraat 10, 5431 SG Cuijk
www.barbecuepaleis.nl

Yama Products

www.yama.nl
www.yamafoodshop.nl (webshop)
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Noedelsoep met gegrilde
groenten en langzaam
gegaard buikspek
Voor 4 personen

400 g buikspek
1 dl yakiniku marinade
½ spitskool
4 lente-uitjes
8 shiitakes
4 el zonnebloemolie
1 l kippenbouillon
250 g noedels (udon of ramen)
1 teentje knoflook
½ rode chilipeper
1 el geraspte verse gemberwortel
1 dl Kikkoman sojasaus
40 g taugé

Noedelsoep met
gegrilde groenten en
langzaam gegaard
buikspek

• Leg het buikspek in een schaal en besprenkel royaal met de marinade. Laat één nacht
afgedekt in de koelkast marineren.
• Verwarm de barbecue (indirect) tot 180 °C.
Dep het buikspek met keukenpapier af. Leg
op het rooster, sluit de deksel en laat 2 uur
garen.
• Neem het buikspek van het rooster, laat iets
afkoelen en snijd in mooie plakjes. Snijd de
spitskool in de lengte in 4 plakken. Snijd het
onderste stukje en het bovenste stuk groen
van de lente-uitjes en verwijder het buitenste
blad. Bestrijk de spitskool, lente-uitjes en shiitakes met 3 eetlepels van de zonnebloemolie
en gril ze enkele minuten aan beide kanten of
rondom op de barbecue.
• Breng de bouillon aan de kook, kook de
noedels zoals aangegeven op de verpakking
en giet af. Pel en snipper de knoflook en snijd
de chilipeper fijn. Verwarm de resterende
zonnebloemolie in een kookpan en fruit de
knoflook, chilipeper en gemberwortel aan.
Blus af met de bouillon en de sojasaus.
• Doe de noedels in een grote kom. Neem de
gegrilde groenten van de barbecue en doe ze,
samen met het buikspek en de taugé, in de
kom. Schenk de bouillon erover en breng op
smaak met peper en zout. Deze soep deel je
samen. Je eet de ingrediënten uit de bouillon
en hoeft niet per se alle bouillon op te drinken.

TIP Als vulling voor deze
soep kun je nagenoeg alle
soorten groenten, maar ook
vis en garnalen gebruiken.
Het gaat erom dat de soep
rijk gevuld is.
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Biefstukspiesjes met sojasaus
en mangosalsa
Als je een kleine authentieke Japanse hibachi
kunt bemachtigen, is het natuurlijk geweldig
om deze spiesjes op tafel te grillen. Uiteraard
kun je ze ook gewoon op de barbecue bereiden.
Voor 4 personen

400 g ossenhaas
50 ml Kikkoman sojasaus
olijfolie
zeezout
Voor de salsa:
1 teentje knoflook
½ rode ui
½ komkommer in kleine blokjes
¼ gele paprika gesneden
¼ rode paprika gesneden
1 mango
1 el fijngesneden koriander
1 el geroosterd sesamzaad
1 el citroensap
4 el olijfolie

• Snijd de ossenhaas in lange, zeer dunne plakjes.
Leg in een schaal, besprenkel met de sojasaus en
laat 10 minuten marineren.
• Maak intussen de salsa. Pel de knoflook en de ui
en hak fijn. Snijd het vruchtvlees van de komkommer en de paprika’s in kleine blokjes. Halveer de
mango en verwijder de pit en de schil. Snijd het
vruchtvlees in kleine blokjes en meng met de overige ingrediënten voor de salsa. Breng op smaak
met peper en zout. Rijg de reepjes ossenhaas slalomsgewijs aan satéprikkers. Bewaar de spiesjes
en de salsa tot bereiding in de koelkast.
• Verwarm de barbecue (direct) tot 250 °C. Dep de
spiesjes met keukenpapier af, bestrijk ze licht met
olie en gril ca. 1 minuut per kant op de barbecue.
Besprenkel met extra olijfolie en bestrooi met
zeezout en serveer met de salsa.
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Biefstukspiesjes met
sojasaus en mangosalsa
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Yakitori

Yakitori
Voor 4 personen

400 g kipfilet of kipdijenvlees
2 lente-uitjes
1 el shichimi togarashi (Japanse specerijenmix)
Voor de marinade:
1 dl Kikkoman sojasaus
50 ml mirin (zoete rijstwijn)
50 ml sake
1 el appelstroop
50 g suiker
½ el geraspte verse gemberwortel
½ el aardappelzetmeel

52

• Breng de ingrediënten voor de marinade,
behalve het aardappelzetmeel, in een pan
aan de kook en laat enkele minuten zachtjes
koken. Schenk de helft van de marinade uit
de pan en laat afkoelen. Maak het aardappelzetmeel met een klein scheutje water aan.
Roer zoveel van het papje door de marinade in
de pan dat deze enigszins bindt maar nog wel
vloeibaar is.
• Spoel de kipfilet of kipdijen onder stromend
koud water af, laat uitlekken en dep droog
met keukenpapier. Snijd in lange dunne plakken en rijg slalomsgewijs aan satéprikkers.
Leg de spiesen 60 minuten, in de koelkast, in

de afgekoelde marinade.
• Verwarm de barbecue (direct) tot 190 °C.
Snijd intussen de lente-uitjes in dunne
ringetjes. Gril de yakitori ca. 8 minuten op
de barbecue tot het kippenvlees goed gaar
is. Keer ze af en toe tijdens het grillen en
lak voortdurend met de ingedikte marinade.
Bestrooi ze voor serveren met shichimi
togarashi en de lente-ui.
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Gegrilde asperges in
kroepoekkruim met
wasabimayonaise
Voor 4 personen

Gegrilde asperges in
kroepoekkruim met
wasabimayonaise

12 asperges klasse AA
1 zakje kroepoek naturel
1 ei
1 l + 1 el zonnebloemolie
1 el wasabipasta
4 el Japanse mayonaise

• Schil de asperges en snijd het harde
onderkantje eraf. Leg ze in een pan met koud
water, voeg zout naar smaak toe en breng
aan de kook. Zet het vuur uit zodra dit het
geval is en laat de asperges 5 minuten in het
kookvocht staan. Giet af en laat ze afkoelen
op keukenpapier. Maal intussen de kroepoek
fijn en klop het ei met een vork los. Roer de
wasabipasta door de mayonaise.
• Verwarm de barbecue tot 250 °C en de
liter zonnebloemolie tot 180 °C. (De zonnebloemolie kun je eventueel in een gietijzeren
pan of wok op de barbecue verwarmen. In dit
geval is extra voorzichtigheid vereist, mocht
je de pan met de gloeiend hete olie moeten
verplaatsen. Je kunt controleren of de olie
de juiste temperatuur heeft met behulp van
een thermometer of door een stukje brood te
frituren).
• Halveer de asperges en steek ze aan een
satéprikker. Bestrijk de asperges met de resterende olie en gril ze in 1 minuut (keer na 30
seconden om). Haal ze door het losgeklopte
ei en vervolgens door de kroepoekkruim en
frituur in de hete olie goudbruin en krokant.
Serveer de warme asperges met de wasabimayonaise.

Rum
aperferchil
moluptas ut
ant. Busdam
voluptur,
officabsante.
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À la minute
gerookte zalm
met chilisaus

À la minute gerookte zalm
met chilisaus
Voor 4 personen

400 g zalmfilet met huid
2 limoenen
Zeezout
Voor de saus:
2 teentjes knoflook
1 rode chilipeper
100 g suiker
3 el sushisu (sushi azijn)
1 tl zout
fijngeraspte schil van ½ citroen
1 el aardappelzetmeel
blaadjes van 6 takjes koriander
Extra:
60 jaar oude Single Malt whisky rooksnippers
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• Pel, voor de saus, de knoflook en snijd
de chilipeper in dunne ringetjes. Doe de
knoflook, de helft van de chilipeper, de suiker,
sushisu en het zout met 1 deciliter water in
een mengbeker en draai met de staafmixer
glad. Schenk de chilisaus in een pan en laat 5
minuten koken.
• Roer de fijngeraspte citroenschil en resterende chilipeper door de saus en maak het
aardappelzetmeel met een klein scheutje water aan. Roer het papje door de saus en kook
nog 1 minuut door. Laat de saus afkoelen en
roer de koriander erdoor.
• Verwarm intussen de barbecue indirect
(of plaats bij een keramisch ei nadat je de
rooksnippers op de houtskool hebt gestrooid
een hitteschild en het rooster) tot 65-70 °C
en week de rooksnippers 10 minuten in een

bakje water. Snijd de zalmfilet in vier gelijke
moten.
• Bestrooi de gloeiende houtskool met de
rooksnippers en leg de zalm op de huid op het
rooster. Sluit de deksel en rook de zalm circa
15 minuten.
• Schep de zalm voorzichtig van het rooster
op de borden. Stook de barbecue snel op
naar 180 °C, halveer de limoenen en gril ze 4
minuten op het vruchtvlees. Leg de limoenhelften bij de zalm, bestrooi met zeezout en
serveer de chilisaus erbij.
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Chocoladecakejes in cederhout met gegrilde ananas,
granaatappel en karamel
Dit dessert krijgt een heel subtiel oosters
smaakje door het gebruik van de sojasaus.
Voor 4 personen

225 g pure chocola
2 el Kikkoman sojasaus
3 eieren
4 eidooiers
90 g suiker
90 g bloem, gezeefd
1 ananas
190 g boter
125 ml slagroom
100 g gele basterdsuiker
4 el granaatappelpitjes
Extra:
4 Wood Wraps Western Red Cedar
slagerstouw

• Week de cederhouten wood wraps minstens
30 minuten in koud water. Breek de chocolade
in stukjes en verwarm, samen met de sojasaus,
au bain-marie tot de chocolade is gesmolten.
Klop de eieren, eidooiers en de suiker met een
elektrische mixer luchtig. Spatel de gesmolten
chocolade en vervolgens de bloem erdoor en
laat het beslag 15 minuten rusten.
• Schil de ananas en snijd er in de lengte 2
dunne plakken vanaf. Steek uit iedere plak
met een ronde steker, van 5-6 centimeter
doorsnede, 2 mooie cirkels. Snijd de resterende ananas, behalve de kern, in de lengte
in repen van 2 x 2 centimeter. Rijg de repen in
de lengte aan satéprikkers. Bestrooi de wood
wraps met bloem. Wikkel een wood wrap, met
de bebloemde zijde aan de binnenkant, om de
uitsteker zodat je een kokertje krijgt en bind
deze met slagerstouw vast. Verwijder de steker
en herhaal met de overige wood wraps. Plaats
over iedere ananascirkel een kokertje zodat de
ananas straks als bodem dient.
• Snijd, voor de saus, de boter in blokjes en
verwarm al roerend met de slagroom en de
basterdsuiker op medium vuur tot de suiker is
gesmolten. Draai het vuur laag en laat nog 5
minuten staan zonder te roeren. Neem van het
vuur en zet terzijde.
• Verwarm de barbecue (indirect) tot 185 °C.
Vul de cederhouten kokers met een laagje
chocoladebeslag en gaar ze circa 10 minuten,
met gesloten deksel, in de barbecue tot de
buitenkant gestold maar de binnenkant nog
vloeibaar is. Gril intussen de ananasspiesen.
• Schuif de ananas van de spiesen en snijd
in gelijke blokjes. Zet op ieder bord een
cakeje, schep de ananas en granaatappelpitten
rondom en schenk er wat karamelsaus bij.
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Chocoladecakejes
in cederhout met
gegrilde ananas,
granaatappel en
karamel
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