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vuur & rook recept

boodschappenlijst
1 zak nacho chips naturel 
 (bijvoorbeeld Doritos)
2 kg kippendij (zonder vel en been)
1 pot Angus & Oink Mexican rub
1 pot Blues Hog Raspberry Chipottle 
 BBQ sauce
300 gram geraspte jonge kaas
300 gram geraspte cheddar kaas

Optioneel maar wel erg lekker: 
Gesneden jalapeño pepers “Ik sta zoveel mogelijk zaterdagen bij Vuur & 

Rook voor de deur”, vertelt BBQ chef Cor Snij-
der terwijl hij een zakje met Pulled Chicken 
Nachos voor een klant inschept. “Soms kan  
ik niet, maar eigenlijk kun je er bijna vanuit 
gaan dat ik er op zaterdag tussen half negen  
's morgens ben en dat  vanaf een uurtje of tien 
tot vlak voor sluitingstijd iets lekkers te proe-
ven is. En dat is ontzettend leuk om te doen. 
Ik ken veel vaste klanten en veel vaste klanten 
kennen mij. Ik ben onderdeel geworden van de 
Vuur en Rook familie en mag met trots de titel 
'Huis Pitmaster Vuur & Rook' dragen!”

Cor heeft klanten de afgelopen jaren op de 
meest uiteenlopende gerechtjes getrakteerd. 
Van worstproeverijen tot aan competition ribs 
en brisket. “Hapjes als mijn warm gerookte 
zalm, maar ook deze pulled chicken nachos, 
keren regelmatig terug omdat ze erg populair 
zijn. Maar ik probeer eigenlijk om elke keer 
weer iets nieuws te maken. Hoe langer ik er 
sta, hoe groter die uitdaging wordt!  
Wat de zaterdagse gerechten betreft, zou ik 
het leuk vinden om 'verzoekjes' te maken,  
dus aangedragen door klanten.” 

nodig
Dutch Oven
Joy Stove
BBQ voor indirecte bereiding
Bear claws
RVS bak of aluminium wegwerp bak

aan de slag!
Maak je barbecue klaar voor indirecte berei-
ding en stook deze op tot 150 °C. 
Doe de kippendij in een aluminium bak, strooi 
de rub eroverheen en meng goed. Gaar ze in-
direct tot een kerntemperatuur van 72 °C, doe 
ze in een stevige bak, pull ze met bear claws 
en voeg de Blues Hog Raspberry Chipotle BBQ 
sauce toe. 

Zet je Dutch Oven op je Joy Stove, bedek de 
bodem met de helft van de nacho chips, leg 
daarop de helft van de pulled chicken, de helft 
van de jonge gerapste kaas en de helft van 
de geraspte cheddar. Maak daarna de tweede 
laag, weer te beginnen met de nachos. 
Voor een beetje pit aftoppen met gesneden 
jalapeño pepers.

Plaats de deksel op de Dutch Oven en laat zo'n 
10 minuten staan, tot de kaas is gesmolten.

pulled chicken nachos

‘ik zou het leuk vinden om 
op zaterdag 'verzoekjes' van 
klanten te maken.’

Wat eten we vandaag? Pulled Chicken Nachos. 
Waar? Bij Vuur & Rook in Lunteren. Kost dat? Helemaal niks. 

BBQ chef Cor Snijder maakt graag een portie voor 
alle klanten die de winkel bezoeken.  

Door het vertrouwen van de mensen van Vuur 
& Rook en het podium dat Cor bij de winkel 
van hen kreeg, is er ook op andere locaties 
vraag naar zijn BBQ kunsten ontstaan. 
“Naast de zaterdagen bij Vuur & Rook ben 
ik ook nauw betrokken bij de demonstraties 
voor The Windmill Cast Iron en soms doe ik 
die demonstraties zelf. En ik heb voor The 
Windmill ook de productvideo's mogen maken 
die te vinden zijn op de Vuur & Rook website 
en op YouTube. Verder ben ik ook nog actief 
onder mijn eigen vlag: Amazing BBQ. Met dat 
bedrijfje verzorg ik workshops en catering. Dat 
laatste doe ik samen met mijn vrouw Dionne. 
We doen dat voor tuinfeestjes tot bedrijfsfees-
ten en bruiloften. En maken steeds weer iets 
anders, van een BBQ buffet tot bordpresen-
taties en fingerfood. Wij verzorgen dan echt 
alles: vlees, de BBQ's én de entourage.”

NIEUW: Blues Hog  
Raspberry Chipotle Saus

Combineert die verbazingwekkende  
zoetheid van rijpe frambozen met 

een vleugje chipotle hitte! 
Gebruik hem als marinade of glaze. 

Verbroedering
Het mooiste van mijn hobby en vak vind ik – naast het eten – de 
verbroedering. Het maakt niet uit waar je in de wereld bent, of je de 
taal kent, barbecue en buiten koken levert chemie op die overal op 
de wereld mensen bij elkaar brengt. Ikzelf ontdekte dat vanaf het 
moment dat in 2011 een vraag op het BBQ-forum stelde. “Zijn er 
mensen die interesse hebben om samen met mij een teamworkshop 
te volgen die Amerikanen geven op Tony Stone in het Twiske in 
Oostzaan?” Ik had zo een groep bij elkaar en na een weekend koken 
waren we vrienden voor het leven. In 2013 ben ik met Bas, één van 
die nieuwe barbecuevrienden, een BBQ reis door Texas gaan maken.  
Met als hoogtepunt Franklin Barbecue in Austin. Aaron Franklin zelf 
was al naar huis, maar toen hij ons bericht zag op Twitter dat we al 
een tijd in de rij stonden kwam hij terug om ons uit de rij te halen 
en persoonlijk een rondleiding te geven. Dat hij dat deed maakte 
enorme indruk op ons. 
Twee dagen later stapten Bas en ik onbekommerd een kroeg in, iets 
waar we met één blik op de aanwezigen eigenlijk gelijk al spijt van 
hadden. De kroeg zal vol grote stoere cowboys die ons direct alle-
maal aan zaten te staren. Met licht knikkende knieën bestelden we 
bij de kleine dame achter de bar twee bier. Ze zette de glazen neer 
en vroeg ons nors wat we in hun dorp kwamen doen. Toen wij haar 
vertelden dat we voor barbecue inspiratie en -ervaring door Texas 
aan het reizen waren, veranderde de sfeer in één klap. De mannen 

aan de bar keken een stuk vriendelijker 
onze kant op, het gesprek kwam op gang, 
barbecue was het toverwoord. Het werd 
een waanzinnige avond die eindigde 
met knuffels van de grootste en stoerste 
cowboys uit de kroeg. 

In de dagen dat ik dit schrijf zijn mijn 
vrouw en ik bezig met het Big Green 
Eggsperiment wat we inmiddels voor 
de vijfde keer organiseren. Vier dagen 
buiten koken met 15 mensen met dezelfde 
passie. En dat dit jaar weer vier keer achter elkaar. In totaal 60 
mensen met een passie voor buiten koken, van beginnende bbq'ers 
tot professionele, van directeuren van grote bedrijven tot mensen die 
keihard hebben moeten sparen om hier aan mee te kunnen doen. 
Maar iedere keer weer zien we dat die 15 mensen en wij na vier 
dagen vrienden voor het leven zijn. En houden de meeste mensen 
jaren contact met elkaar. Tijdens zo'n kookvierdaagse in Portugal 
kwam een echtpaar, nieuwsgierig geworden door onze Big Green 
Egg bussen, eens kijken wat we daar aan het doen waren. Na een 
gezellig gesprekje en een hapje van de BBQ werden we uitgenodigd 
om bij hen een avond langs te komen en aten we op het terras van 
een miljoenenvilla met uitzicht over bergen en zee een maaltijd van 
de barbecue. Buiten koken en barbecueën heeft er voor mij voor ge-
zorgd dat mijn wereld een stuk groter is geworden en heeft me een 
hele berg vrienden en kennissen opgeleverd.


