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groeit er in die bossen? En, als kok, wat 
kan ik ervan opeten? Deze nieuwe weg 
die ik heb ingeslagen, blijkt bovendien 
zo breed dat ik er zeker wil in verder-
gaan.

Het is lente. Waarvan kun je nu optimaal 
genieten in het buitenleven?
Nu is de tijd om volop te genieten van 
het opkomen van de natuur. Zoals 
zevenblad, wilde kruiden als vogel-
muurkruid, sleutelbloemen, paarden-
bloemen, enz. Van paardenbloemen 
kun je trouwens lekkere wijn maken, als 
basis voor  vinaigrette of mousseline. 
De lente is ook een mooie periode om te 
starten met lopen en te genieten van de 
bloesems en het jonge blad. Ik loop zelf 
altijd ’s morgens omdat het me een 
boost geeft voor de rest van de dag. 
Maar nu de dagen beginnen te lengen, 
kun je ook na het werk nog gaan lopen. 
En zelfs als je niet in een  bosrijke omge-
ving woont: kijk naar de grachten. Het 
moois dat in de graskanten groeit: dat 
zijn juwelenkistjes vol natuurlijke pro-
ducten.

Welk recept uit uw boek vindt u ideaal 
voor de lente?
De pasta met paddenstoelen. In het 
boek staat het recept beschreven met 
bospaddenstoelen. Maar de enige pluk-
bare champignons op dit moment zijn 
de morieljes. Dat is het fijne aan de 
recepten: ze zijn perfect aanpasbaar 
aan het seizoen.

We kennen hem nog altijd als de wereldkampioen 
barbecue 2003. Of van zijn restaurant Elckerlijc in Mal-
degem. Maar de goedlachse chef-kok Peter De Clercq 
heeft meer in zijn mars dan vlees en barbecue alleen. 
Dat bewijst hij met zijn nieuwe boek Het lekkere 
buitenleven, een ode aan outdoor koken, plukken, 
vissen, jagen, kweken op ‘Elckerlijc Farm’, enz.
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Uw boek is een ode aan het buitenleven. 
In België tonen de weergoden zich noch-
tans vaak van hun minder aantrekkelijke 
en extreem onvoorspelbare kant. Vindt u 
dat geen bezwaar?

Helemaal niet. Elk seizoen heeft zijn 
charmes. Veel mensen halen de barbe-
cue alleen uit in de zomer, als het warm 
is buiten. Ik gebruik hem het hele jaar 

door. Voor mij maakt het wei-
nig uit of het zomer of win-
ter is om buiten te koken en 
te eten. In elk seizoen vind 

je ook kruiden en groenten 
die je in de andere niet tegen-

komt. Ik heb al 14 boeken 
geschreven over barbecue, nu 
was het tijd voor eentje over life-
style en het buitenleven. Over 

genieten van de natuur en dat 
meebrengen naar huis.

Hoe heeft u die klik gemaakt? 
Met lopen. Dat ligt aan de basis. Zo’n 
twee jaar geleden, ik was toen 42, ben ik 
begonnen met lopen, running. Ik zat in 
de horeca (en nog steeds) en dacht bij 
mezelf: ik leef ongezond. Elke dag 
stress, vroeg op, laat erin, een glaasje of 
twee meedrinken met de klanten, enz. 
Dat kon niet blijven duren. Ik begon in 
de eerste plaats met joggen, lopen om 
wat af te vallen. Maar na een vijftal keer 
in de bossen bij ons achter de hoek, 
kwam de klik. Elke ochtend dacht ik 
wauw! Dat lopen gaf me zo’n energie. 
En ik begon ook rond te kijken. Wat 
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“Eigenlijk kun je altijd 
in de openlucht koken”
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 ZO MAAKT U HET:  

 • Haal de steeltjes van de paardenbloe-
men en doe de bloemen in een grote 
glazen inmaakbokaal. Verwarm droge 
witte wijn tot net onder het kookpunt en 
schenk die over de bloemen. Sluit de 
bokaal en laat minstens vier weken 
trekken op een koele plaats. Je kunt deze 
wijn voor allerlei gerechten gebruiken, 
onder andere om een mousseline mee 
te maken.

Wijn van 
paardenbloem

1. Gebruik natuurlijke aanmaak-
blokjes met paraffine. Werk bij 
voorkeur met kokosbriketten, 
die branden langer en ontvlam-
men niet wanneer er vet of sap 
op druppelt.

2. Voor extra smaak gebruik je 
vuurkruiden, schaafsel van 
eiken-, beuken- of fruithout, 
een bol knoflook, enz.

3. Het is nooit de bedoeling dat je 
grote vlammen krijgt op de bar-
becue. Die verbranden het voed-
sel.

4. Wacht voor je begint te bakken 
tot de kolen gloeiend heet zijn en 
bedekt met een laag grijze as. 

5. Zorg tijdens het bakken voor een 
koele zone waar bijna geen 
houtskool ligt.

6. Wanneer je vlees in een gesloten 
barbecue bakt, plaats er dan een 

vuurvast kommetje met water, 
wijn, of bouillon bij.

7. Kleine stukken vis of vlees plaats 
je best tussen klemmen.

8. Gebruik sowieso platte spiezen 
in plaats van ronde, zodat vlees 
of groenten niet kunnen draaien 
tijdens het bakken. Als je houten 
stokjes neemt, laat ze dan een 
nacht weken in water zodat ze 
niet verbranden.

9. Zorg altijd voor een emmer zand 
in de buurt om het vuur te blus-
sen. Kleine vlammen blus je met 
een handvol zout.

10. Reinig het bbq-rooster als het nog 
warm is met een stalen borstel. 
Als je wacht tot de volgende dag 
wordt de klus veel moeilijker. 
Door met een halve citroen over 
het rooster te wrijven, wordt het 
schoonmaken nog eenvoudiger.

10 bbq-tips van Peter

Recepten
uit

 NODIG VOOR 4 PERSONEN:  

2 pakjes scheermesjes
200 g gezouten boerenboter
4 sjalotten
1 bosje dragon
1 ingemaakte citroen
2 teentjes knoflook
1 dl Noilly Prat
zeezout
piment d’espelette

 ZO MAAKT U HET:  

 •  Raap een bak vol dennennaalden en 
verzamel aan het strand wat algen. 
Zorg voor twee handenvol vuurkrui-
den.

 •  Maak een bed van droge dennen-
naalden, algen en vuurkruiden.

 •  Spoel de scheermesjes onder koud 
stromend water. Leg ze op de onder-
grond van naalden en algen en 
steek die in brand.

 •  Smelt de boter aan de rand van het 
vuur.

 •  Pel de sjalotten en snipper ze fijn. 
Hak de dragon en de citroen fijn en 
pers er de knoflook bij. 

 •  Meng de dragon, de knoflook en de 
citroen met de sjalotten en de Noilly 
Prat en kruid met zeezout en piment 
d’Espelette. Doe alles bij de gesmol-
ten boter.

 •  Haal de scheermesjes van het vuur 
als ze open zijn en serveer met de 
boter.

Scheermesjes op algen en dennennaalden

Het lekkere buitenleven,
Peter De Clercq,
Lannoo,
208 blz.,
24,99 euro.

 NODIG VOOR 4 PERSONEN:  

1 bol knoflook
400 g spaghetti
600 g morieljes
2 rode uien
100 g gerookt buikspek
50 g boerenboter
1 bosje bladpeterselie
100 g Parmezaanse kaas, geschaafd

 ZO MAAKT U HET:  

 •  Leg de knoflook in de gloeiende 
houtskool en laat hem zacht worden.

 •  Kook de spaghetti beetgaar (al 
dente).

 •  Maak de morieljes schoon. Pel en 
snipper de uien. Snijd het spek in 
blokjes.

 •  Zet een wok op het vuur en smelt er 
de boter in. Roerbak de uien en het 
spek. Doe er de paddenstoelen bij en 
bak ze ongeveer 4 minuten.

 •  Voeg er de gekookte spaghetti aan 
toe, de knoflook en roer om.

 •  Snipper de peterselie fijn en strooi 
hem over de spaghetti.

 •  Werk af met Parmezaanse kaas.

Spaghetti met morieljes

Vuurkruiden

 ZO MAAKT U HET:  

 • Korianderbolletjes
 • Jeneverbessen
 • Tijm
 • Rozemarijn
 • Laurier 
 • Oregano

Mixen en op het vuur gooien.
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