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CHEFKOK EN ONDERNEMER CLAUDIA LUCARDIE

“Contact maken
met mensen
via eten, vind ik
het mooiste
wat er is”
Eten om in liefdevolle verbinding te komen met elkaar,
daar heeft chefkok Claudia Lucardie (39)
van Vuur & Vlam haar levenswerk van gemaakt.
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“In deze harde tijd is er
een enorme behoefte aan aandacht,
aan een ander écht zien”

of onzekerheden. Dat hoort erbij hoor, en ik
zou niets anders willen doen dan dit. Ik heb
altijd al willen verbinden en inspireren, dat
probeerde ik als kind al. Via koken lukt me
dat, en ik ben nog steeds blij dat ik dat heb
ontdekt. Mijn toegevoegde waarde zit niet
in wat ik weet, maar in wat ik ruik, proef, zie
en voel. ”

E

en tijdje geleden kookte chefkok
en coach Claudia Lucardie voor
zo’n tachtig mensen in een door
haarzelf opgezet eenmalig popup-restaurant. Terwijl ze op een
picknicktafel klom om de mensen welkom
te heten, werd er een microfoontje op haar
borst bevestigd omdat er een filmpje van
die avond gemaakt werd. Lachend zei ze
dat ze hoopte dat die microfoon niet het
geluid van haar bonkende hart zou versterken. Want hoe vaak ze dit soort dingen al
gedaan heeft: het was en blijft iedere keer
weer spannend om je ziel op tafel te leggen.
Later die avond keek ze de ruimte in vanuit
de keuken, en zag dat die tachtig mensen
allemaal de door haar gemaakte gerechten
zaten te eten. Claudia: “Ik vroeg aan de man
die dat filmpje maakte of hij dacht dat het
allemaal wel goed ging. Zijn antwoord was:
“Goed? Kijk eens opnieuw: dit is gewéldig!”
Dat gaf bevestiging, want ik zie echt niet
altijd wat het effect is van wat ik doe. Ik
hoor vaak dat mensen het stoer van me vinden dat ik dit bedrijf heb opgezet en leid,
maar ik heb natuurlijk ook weleens angsten
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Met liefde en aandacht
Van balkon tot bedrijfskantine, van boshut tot boardroom: cateringbedrijf Vuur &
Vlam dat Claudia vijf jaar geleden oprichtte,
komt inmiddels overal. Om feelgoodfood
– pure, prikkelende, kleurrijke vegetarische
gerechtjes die met liefde zijn gemaakt – te
serveren en vooral om oprechte aandacht
te geven aan de persoon die ze eet. Want
aan die aandacht, een ander écht zien, is
enorme behoefte in deze harde tijd, daar
is Claudia van overtuigd. Omdat liefdevol
bereid eten een aangenaam gevoel geeft
in je buik, waardoor meteen ruimte komt
voor warmte, contact en nieuwe, positieve
inzichten. En iedereen gewoon weer even
mens wordt. Claudia en haar team serveren de gerechten alsof ze een persoonlijk
cadeautje zijn. Ze staan letterlijk stil bij
degene die het eet. Hoe is de smaak, hoe is
de textuur van hetgeen je eet. We vragen je
echt te ruiken, te proeven en te voelen hoe
iets smaakt.
Claudia: “Ik kook vaak voor zakelijke teams
die bijvoorbeeld met elkaar een verander-

traject in moeten. Als ik dan aan iemand
vraag wat het lievelingsgerecht is uit zijn
jeugd, voel ik hoe de sfeer meteen zachter
wordt. Zelfs als het dan gaat om een collega
met wie er soms strijd is, dan verandert er
toch iets als je hoort dat de kippensoep van
zijn moeder het lekkerste eten is dat hij
kent, en dat hij die nog steeds mist. Op zo’n
manier verbinding maken tussen mensen,
via liefdevolle aandacht, vind ik het mooiste wat er is. Ik denk weleens dat wat ik aan
gevoel en energie kan losmaken bij anderen met mijn eetbelevenissen, workshops
en trainingen, één van de belangrijkste
redenen is waarom ik hier ben.”
De bestemming gevonden
Op het punt waar ze nu staat, kwam Claudia overigens niet vanzelf. In haar jeugd
had ze het niet altijd even makkelijk en ze
ontwikkelde een ernstige eetstoornis die ze
uiteindelijk, op haar 23e, overwon. Inmiddels was ze ook cum laude afgestudeerd
aan de School voor Journalistiek, waarna ze
als communicatie-expert begon bij verschillende bureaus. Maar echt gelukkig werd ze
daar niet van en acht jaar geleden ging uit- >

“IN ALLES WAT IK DOE,
WIL IK 100% LIEFDE
ERVAREN EN VOELEN
DAT HET KLOPT”
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“Mijn toegevoegde
waarde zit in wat ik ruik,
proef, zie en voel”
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eindelijk het roer toch om, omdat ze voelde
dat het werk dat ze deed haar niet gelukkig
maakte. Ze besloot naast haar baan een
koksopleiding te gaan volgen. “Eén dag
in de week stond ik als dertiger tussen de
jongens van achttien en tijdens mijn koksexamen stond ik hoogzwanger achter het
fornuis. Niet lang daarna nam ik ontslag,
om alleen nog maar te kunnen koken. Mijn
omgeving dacht dat ik gek was geworden,
maar ik was dolgelukkig. Eindelijk had ik
een manier gevonden om écht met anderen
te communiceren en mijn creativiteit en
hartstocht te kunnen uiten én delen. Via
eten.”
Dwars door de angst heen
Uitgerekend het meisje dat ooit zo met
eten worstelde, leerde dus enorm van eten
te gaan houden. En hoe: na eerst jarenlang
als kok in verschillende restaurants te werken, besloot ze – opnieuw – ontslag te nemen en koos ze ervoor haar eigen bedrijf te
starten. Dat werd Vuur & Vlam, het cateringbedrijf waar inmiddels meerdere mensen
voor werken en dat feelgoodfood serveert
op locatie. Binnenkort wordt daar ook het
bedrijf Kookvanjou aan toegevoegd, het
bedrijf dat trainingen verzorgt met opdrachten in en buiten de keuken, waar
teams kunnen groeien. Claudia: “Feel the
fear, and do it anyway”, dat is mijn motto. Ik
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wil in alles wat ik doe 100% liefde ervaren en
voelen dat het klopt.”
Dat ze op die manier naar het leven kijkt,
heeft ook offers gekost. “Dit jaar word ik
veertig. Sinds kort is mijn huwelijk voorbij,
omdat ik merkte dat ik meer wilde dan een
relatie die vooral vriendschappelijk was
geworden. Het volgen van mijn diepste
verlangens doet dus soms ook pijn en die
draag ik mee. Uiteraard wil ik boven alles
een liefdevolle moeder zijn voor mijn twee
dochters, dus moet ik goed delegeren, anders werk ik gewoon altijd. Soms voel ik me
bijna een soort rupsjenooitgenoeg, al is het
zeker niet alleen ambitie die mij drijft. Ik
kan gewoon niet anders dan de dingen op
mijn manier doen. Ik kies al bijna mijn hele
leven, met alles wat ik in me heb, voor een
leven dat ik wíl leiden. Niet voor een leven
dat me is overkomen.”

CLAUDIA LUCARDIE
Creative chef, ondernemer, communicatiespecialist
en moeder van dochters Rikkie en Daantje •
Woonplaats: Haarlem • Bedrijf: vuurvlamkookt.
nl • Iedere week deelt Claudia tips op facebook.
com/vuurenvlamkookt en op Instagram.com/vuur.
en.vlam • Informatie over het trainingsburo van
Claudia (en haar compagnon Marije Scheerder) is
te vinden op kookvanjoutraining.nl

Eten dat troost
Dat aandacht, en aandacht voor eten zo
cruciaal is in een mensenleven blijkt niet
alleen tijdens de perspresentaties, borrels,
bedrijfslunches, modeshows of huwelijksfeesten waar Claudia en haar team voor
koken, maar vooral ook als het gaat om
een begrafenis. “Dan maak ik comfortfood
dat troost, een voedende risotto of een
hartverwarmende soep. Gerechten die verwarmen, letterlijk en figuurlijk. Als iemand
is overleden, dan kan het steun geven als ik
daarna het lievelingsgerecht van de overledene kook. Dan is die persoon er toch nog
even bij.”
Zomaar even wat broodjes smeren of er
een snelle lunch ‘doorheen jagen’, zit er
dan ook niet in bij Claudia. En dat bedoelt
ze niet arrogant, ze wil gewoon graag dicht
bij zichzelf en de filosofie van haar bedrijf
blijven en van échte betekenis zijn. Wie dus
kiest voor Claudia en haar mensen, kiest
voor eten met impact en een boodschap.
Zodat iedereen zich na afloop gesterkt
en gezien voelt. Want liefde gaat door de
maag, maar aandacht en medemenselijkheid ook. Claudia: “Ik hoor best vaak
‘wow!’, als mensen mijn eten zien en proeven. Die wow, die energie, daar doe ik het
allemaal voor. Want mensen vergeten wat
je hebt gezegd of hebt gedaan. Maar ze vergeten nooit hoe je ze hebt laten voelen.”

HAAR & MAK-UP: PATRICIA SNOEK

“Feel the fear and do it anyway,
dat is mijn motto”

“Voeg eens kardemom, of gemalen
kaneel, of lavendelzaad toe...
Verras jezelf!”

Say Cheese Cake
Ingrediënten voor 1 grote taart

Zo gemaakt

• ½ rol digestive biscuitjes in fijne

Maal de koekjes fijn in de keukenmachine en meng

kruimels/poeder

net zolang met gesmolten boter tot er een soort plak-

• gesmolten boter naar believen

kerig ‘zand’ ontstaat. Verfrommel een stuk bakpapier

• 150 ml (bio)room

en spreid dit mooi uit in een ronde springvorm. Ver-

• 150 g witte fairtrade chocolade,

deel het plakkerige biscuitmengsel over de bodem en

fijngehakt

druk gelijkmatig en heel stevig aan.

• 3 vrije uitloopeieren

Verwarm de room (niet koken) in een steelpannetje

• 2 vanillestokjes, uitgeschraapt

met de witte chocolade erbij tot het gesmolten en

• schil/sap van 2 (bio)citroenen

egaal is. Klop de eieren met de suiker, uitgeschraapte

• 60 gr (lokale) honing

vanille, citroensap en rasp, snuf zout met een mixer

• snufje zout

tot luchtig mengsel. Voeg dan de roomkaas toe en

• 400 g volle (bio)roomkaas

meng goed. Voeg vervolgens het witte chocolade-

• 35 gram gezeefde bloem

mengsel toe en de kardemom (of ander specerij/

• 1 grote tl gemalen kardemom

kruid waar je zin in hebt of blij van wordt, verras jezelf

(of ander specerij, bijvoorbeeld

en probeer eens wat nieuws).

kaneel of gemalen lavendel of

Verdeel het mengsel gelijkmatig over de springvorm

gevijzeld anijszaad of ...)

met de bodem. Bak in ongeveer 45 minuten in een

• pitjes van 1 granaatappel

voorverwarmde oven van 150 ˚C. (10 minuutjes extra
als het midden nog niet stevig is). Laat daarna een
paar uur opstijven in de koelkast.
Garneer de cheesecake als deze is afgekoeld met
de granaatappelpitjes en snijd met een warm (!) mes
strakke punten. Smulze en... Say Cheese!
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“Vertrouw op je tong en creëer je
eigen magische combinatie”

Flower PowerBombs
Ingrediënten (± 20 balletjes)

Zo gemaakt

• 200 g verse geitenkaas (of

Kneed (of mix in de keukenmachine) de kaas tot

bv zachte blauwe kaas of

deze zacht is en voeg de kruiden toe. En afhankelijk

mascarpone of...)

van de smaak van de kaas eventueel ook wat peper

• klein handje gehakte dragonblaadjes (of bijvoorbeeld

nootjes door elkaar tot alles goed gemengd is. Proef

bieslook, peterselie of roze-

met aandacht: zijn de smaken levendig én mooi in

marijn of...)

balans? Als je 100% tevreden bent over de smaak

• 200 g gedroogde abrikozen
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kneed je er een een balletje van en rol dat door het

in kleine stukjes (of bijvoor-

bloemen/kruidenmengsel. Voor dit simpele maar

beeld vijgen of cranberries

bijzondere hapje is ieder type zachte kneedbare kaas

of....)

te combineren met ieder type zuidvrucht (welke

• 200 g geroosterde gehakte
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en zout. Kneed dit samen met de zuidvruchten en de

smaak past bij de kaas die je kiest?) en ieder type

pecannoot (of bijvoorbeeld

noot, als je de verhouding van ¹/3 van elk maar

cashews of amandelen of...)

ongeveer aanhoudt. Met een stokje erin presenteer je

• gehakte eetbare bloemen en

ze als bloemenlollie! Blijf creatief, durf te experimente-

groene kruiden (bijvoorbeeld

ren, vertrouw je tong, creëer zo je eigen magische

kervel) voor de garnering

combinatie en verras je geliefden ermee!
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“Tien dagen houdbaar,
maar dat redden ze niet ;-)”

Ingrediënten

Zo gemaakt

(± 20 kleine truffels)

Verwarm 160 ml slagroom (of kokosroom) en ’n

• 175 ml biologische slagroom

snufje zout zachtjes in een pannetje met een smaak-

(of kokosroom voor 100% plant-

maker (bv 2 stengels fijngehakte citroengras… of

powered truffels)

5 geplette kardemompeulen… of 2 tl lavendel… of

• snufje zout

de rasp van 3 cm verse gember… of 2 zakjes jas-

• 200 g pure (70%) fairtrade

mijnthee of…). Laat de smaakmaker ongeveer 15

chocolade in kleine stukjes

minuutjes trekken in de warme room en zeef vervol-

gehakt

gens. Verwarm de room opnieuw in de pan samen

• paar lepels fairtrade
cacaopoeder
• magische smaakmaker naar

met de gehakte chocolade en roer zacht door elkaar
totdat het een mooi egaal mengsel is. Doe je ogen
dicht en proef met aandacht. Is de smaak zoals je

wens, bijvoorbeeld lavendel:

hoopte? Vertrouw je tong en voeg eventueel nog wat

voor een rustgevend moment,

specerijen toe als je een meer intense smaak wilt.

kardemom: voor ’n hartverwar-

Experimenteer en ga voor de wauw!

mende pauze, citroengras: voor

100% tevreden over de smaak? Laat het mengsel

verfrissende energie, gember-

dan een paar uur opstijven in de koelkast. Schep er

rasp: voor verkwikking, jasmijn-

met een lepels steeds beetjes uit en kneed er met je

thee: voor een kruidige smaak.

handen een balletje of langwerpige truffel van en rol
door het cacaopoeder en tadaaaa: je eigen truffels!
PS: maximaal 10 dagen houdbaar in de koelkast
(maar dat redden ze niet ;-). Leg ze er wel even uit
voordat je ze eet, dan smelten ze in je mond en komt
de smaak het best tot z’n recht.
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