
Waar komen je groenten vandaan?
Ruud Ververgaard: “Ik haal ze bij de groenteboer en 
ook wel eens bij de horeca groothandel� Maar de meeste 
groenten komen gewoon uit de achtertuin� Uit het raam 
van mijn keuken zie ik rijen aspergebedden� Ik hoef 
ze maar te steken als ik wil� Snijbonen haal ik bij een 
buurman� Kruiden, veldsla en postelein groeien zo’n 500 
meter hier vandaan� Wat goed is, hoeft niet van ver te 
komen� Ik had onlangs een verse knolselder die zo uit de 
grond kwam� Dat is een garantie van versheid� Van een 
knolselder uit de winkel weet je niet hoe lang ze onderweg 
is geweest� In het seizoen plukken we ook veel in de 
natuur zoals vlierbloesem, klaverzuring en aardpeer� In de 
kelder van het gebouw kweek ik verse champignons� Het 
is een heel kleine kwekerij� De champignons groeien heel 
langzaam en hebben daardoor een vaste structuur en een 
heel uitgesproken smaak�” 

Wat zijn je favoriete groenten?
Ruud ververgaard: “Ik hou erg 
veel van artisjokken, samen met 
champignons is dat een veelzijdige 
groenten� Ik heb ze graag heel 
eenvoudig, gestoofd, gegrild, 
gebraiseerd of in een bouillon� Grote 
of kleine artisjokken, het maakt 
mij niet uit� Ik zoek altijd naar een 
creatieve manier om groenten te 
verwerken en gebruik heel graag 
klassieke technieken waarmee ik 
nieuwe dingen uitprobeer, zoals 
artisjokken koken in courtbouillon en 
met die bouillon een saus maken� 
Ook snijbonen vind ik super lekker� 
Rode biet op de barbecue gepoft 
of knolselder in zoutkorst, gewoon 
hemels�”  

Heb je signatuurgerechten met 
groenten?
Ruud Ververgaard: “Absoluut: 
aardpeer met zwarte knoflook, 
Remeker en rucola� Ceviche van 
tomaat� Dashi van rode biet met 
kombu� Artisjok met geroosterde 
asperges, katsuobushi en 
hazelnoot en Corvina met bosui, 
rettich, champignon, waterkers en 
ponzu�”

Ruud Ververgaard geeft groenten een hoofdrol. Hij 
kijkt vaak niet eerst naar vis of vlees als basis 
voor een gerecht, maar naar groenten. Het geeft hem 
meer mogelijkheden en hij kan op die manier meer 
creativiteit kwijt.
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Heb je altijd belangstelling gehad voor groenten in je 
gerechten? Of is er op een bepaald moment een klik 
gekomen? 
Ruud Ververgaard: “Ik ben altijd voor groenten geweest� 
Ik vind ze zelfs ontzettend lekker en als je kookt probeer 
je iets te maken wat je zelf lekker vindt� Mijn liefde voor 
groenten is met de jaren nog versterkt� Ik heb ooit in een 
restaurant gewerkt met een klein tuintje waar ze groenten 
en kruiden kweekten� Als je groenten zo vers uit de tuin kunt 
gebruiken dan krijg je er steeds meer feeling mee� Groenten 
worden vaak erg ondergewaardeerd, terwijl wij ze graag een 
hoofdrol geven� Ik kijk vaak ook niet eerst naar vis of vlees, 
maar naar groenten� Deze benadering heeft zo veel meer 
mogelijkheden en ik kan er veel creativiteit in kwijt�” 

Hoe groot is het aandeel groenten in je bereidingen? 
Ruud Ververgaard: “In principe 80/20, dus 80% groenten 
en 20% vlees� In menu’s of proeverijen vind ik het echter 
ook altijd leuk om vegetarische gerechten te serveren� Door 
het toepassen van veel verschillende bereidingsmethoden 
kun je hele smaakvolle en verrassende  gerechten creëren�”
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