
Oleg: 'Als er iets te vieren valt, 
worden in Rusland alle gerechten 
geserveerd met wodka'
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Hij zit in een hoekje van de 
kamer met een rode wijn. Zet 
wat muziek op en legt zijn 
zoon Zachaar (9) iets uit op 
de computer. ‘Ik integreer niet 
goed,’ zegt Oleg Ivanov (44) 
‘Nederlanders praten zo veel, 
dat is niks voor mij.’   
Zijn half Nederlandse, half 
Ierse vrouw Fiona (43) praat 
honderduit terwijl ze staat te 
koken. ‘Ik bedenk nooit van 
tevoren wat we gaan eten, dus 
dat heb ik nu ook niet gedaan. 
Moet het typisch Russisch 
zijn? Oleg had Borsj kunnen 
maken, een Russische maal-
tijdsoep…’ Haar man vindt het 
wel prima. ‘Ik kan wel koken, 
maar de fantasie die Fiona 
heeft, is niet te evenaren.’ 

Met wodka
Een Russische avondmaaltijd 
is voor de meeste mensen net 
als hier; aardappelen, groen-
ten en een stukje vis of vlees. 
Behalve als er iets gevierd 
moet worden, dan worden alle 
trucs uit de kast gehaald. Dan 
krijg je drie voorgerechten, 
vijf hoofdgerechten en vier 
desserts. Oleg: ‘Het wordt alle-
maal geserveerd met wodka!’  
‘Nasdrovia!’ Roep ik opgeto-
gen. Oleg kijkt me vreemd aan. 
‘Iedereen roept dat maar, ter-
wijl de Russen het bijna nooit 
zeggen. Nasdrovia betekent: 
het ga je goed. Dat is natuurlijk 
leuk om te roepen. Maar niet 
per sé als je toast. Russen toas-
ten op alles en iedereen.’ Dat 
Fiona's kast vol receptenboe-
ken staat, doet vermoeden dat 
we te maken hebben met een 
kookfreak. Fiona is culinair 
redacteur. ‘Laten we die dikke 
zeewolf grillen. Die serveer ik 

Een Russische maaltijd ziet 
er vrijwel hetzelfde uit als 
in Nederland: aardappelen, 
groenten en een stukje vis 
of vlees. Alleen als er iets te 
vieren valt, komt de wodka 
op tafel.

tEkst marije ravelli
bEEld leonard faustle

Fiona serveert de vis met 
risotto en crème fraîche. En 
heel veel groenten: venkelsa-
lade, komkommersalade met 
augurk en dille en een salade 
van gegrilde courgette met 
rucola. De mannen des huizes 
praten opeens in het Russisch. 
Het heeft iets te maken met 
het eten. ‘Oleg houdt niet zo 
van venkel,’ zegt Fiona die het 
Russisch verstaat, maar niet 
spreekt. ‘Hij vindt dat ik het 
te vaak klaarmaak. Zachaar 
praat Russisch met zijn vader.  
‘Russisch is  heel moeilijk, 
omdat de woorden steeds weer 
anders eindigen.’ Maar het 
komt soms goed van pas. Op 
de tafel ligt een pas met zijn 
foto. Spion Z, staat eronder. 
Als spion kan hij samen met 
een Russisch vriendje geheime 
zaken bespreken. ‘Niemand 
die ons verstaat!’  
Het dessert – gebakken ricotta 
met frambozensaus – zorgt 
voor een lange o-zo-typisch 
Russische stilte. n

hoe eet  de rest  van de wereld? 
 een favoriet  recept  u it  een 

ander land.  proef zelf. 

aanschuiven

[recept]  GeGrilde zeewolf 
met vonGole en dille
HOOFDGERECHT – 4 PERS. – bEREiDinGS-

TijD 20 Min. 

1 biologischE CiTROEn, schooNgEboENd, 

4 zoutE auGuRkEn iN piEpklEiNE blokjEs, 

1 bosjE DillE – fijNgEsNEdEN, 4 El OlijF-

OliE ExtRA viERgE, 800 g zEEwOlFFilET, 1 

kg vOnGOlESCHElPjES – gEwAssEN, 250 

ml FOnD vAN gEvogEltE, 100 ml nouilly 

prat (vERmout), 10 g bOTER

bEREiDinGSwijzE 

1 RAsp dE citRoENschil fijN, pERs dE 

vRucht uit. mENg dE citRoENRAsp mEt dE 

AuguRk, dillE EN 2 EEtlEpEls oliE EN zout 

EN pEpER NAAR smAAk.  

2 vERhit dE gRill. bEstRooi dE vis mEt 

(zEE)zout EN vERsgEmAlEN pEpER NAAR 

smAAk EN bEstRijk mEt dE REst vAN dE 

oliE. gRill dE vis iN 6-8 miNutEN gAAR, 

kEER hAlvERwEgE. bRENg iNtussEN dE 

voNgolE mEt dE foNd EN dE Nouilly pRAt 

AAN dE kook EN zEt hEt vuuR uit, zodRA 

hEt gEhEEl kookt. voEg Als dE schElpjEs 

gEopENd zijN dE botER toE. bEspRENkEl 

dE gEgRildE vis mEt hEt citRoENsAp EN 

schEp hEt AuguRkEN-dillEmENgsEl ERop. 

sERvEER dE vis mEt dE voNgolE. lEkkER 

mEt EEN vENkElsAlAdE. 

dan met vongole, schelpdieren 
uit zee. Russen houden van 
vis. En van dille. Wordt het 
toch een Russische maaltijd.’

Onbegrijpelijk 
Tijdens het koken vertelt ze 
waarom ze getrouwd is met 
Oleg. ‘Hij was een vriend van 
een vriend en kwam illegaal 
Nederland binnen. Eerst vond 
ik het een onbegrijpelijke jon-
gen. Hij praatte onverstaanbaar 
Engels. Maar langzaam zag ik 
allemaal mooie kanten van zijn 
karakter. Hele on-Hollandse 
kanten. Oleg huurde mijn 
kamer toen ik ergens anders 
woonde. En in tegenstelling tot 
andere huurders hield hij het 
netjes en maakte hij zelf meu-
bels, het was er gezellig. Hij is 
een hele slimme man, maar hij 
werkte vier jaar als afwasser 
zonder te mopperen. Dat vind 
ik zó bijzonder.’ 

Oleg en Fiona Ivanov, Amsterdam
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