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‘Amber
ıs mıjn
basıs’

de zeeuwse riChard ekkebus
is Culinair direCteur van het
tweesterrenrestaurant
aMber in hongkong, kookt
de world business Class
Menu’s van klM, en oPende
en Passant een restaurant
in sjanghai. elle eten zoCht
heM oP in de keuken van aMber.
tekst katJa brOkke

ze werken preciezer en ze zijn ambitieuzer, omdat ze er harder aan moeten
trekken. Mannen zijn per definitie lapzwansen; die lopen de kantjes ervan af
zodra ze de kans krijgen. Ik behandel
vrouwen net zo als mannen in de keuken,
daar moeten ze wel tegen kunnen.’
Al 28 jaar woont Richard Ekkebus (45) in

teurkoks de grond in worden getrapt,

Je woont al acht jaar in Hongkong.

het buitenland. De afgelopen jaren was

zoals Hell’s Kitchen. Dat heeft niks te maken

Jouw stad?

Hongkong zijn basis, waar hij tweester-

met wat wij in de keuken doen.’

‘Ik hoef hier niet meer weg, mijn basis is
Amber. Ik houd van de stad, maar die

renrestaurant Amber runt. De grote,
blonde chef is er een opvallend figuur en

ben jij zo’n engeltje dan?

liefde heeft wel moeten groeien, het is

razend populair onder zijn vaste gasten.

‘Als broekie in Frankrijk maakte ik dagen

niet meteen je thuis. Ook niet van je gezin.

Tijd voor een babbeltje heeft hij altijd.

van achttien uur, woonde ik in een krot en

Hongkong is echt een foodstad; na geld

leerde ik alles in een moordende sfeer. Ik

maken, staat eten voorop. De honger

ben je bewust zo met je eigen pr bezig?

was altijd de Hollander, en niet Richard.

van de Chinezen naar verscheidenheid is

‘Ja, gasten willen de chef zien, dus ik ben

Na drie maanden had ik er genoeg van.

groot, mijn cliëntèle bestaat voor 90

veel aan de voorkant te vinden. Toen ik

Bij mijn Nederlandse leermeester,

procent uit Hongkong-Chinezen. Het is

zeventien was, was je als kok een sukkel,

Kranenborg, heerste ook die typisch

mijn number one city in the world en

tegenwoordig heb je zo twintig meiden

Franse hiërarchie. Het heeft mij gevormd.

naast het nieuwe restaurant Fifty8º Grill in

op schoot. Ik sta dicht bij de gasten en dat

Ook in Amber eis ik veel discipline. We

Sjanghai, blijf ik altijd bezig in deze regio,

maakt me succesvol. Het gaat om gastvrij-

geven elkaar iedere ochtend en avond

zoals met het starten van lokale moestui-

heid, niet alleen om het bordje. Mensen

een hand, maar soms moet ik mensen op

nen en het ontdekken van producten uit

weten ook steeds meer over het vak en

hun plaats zetten.’

de natuur van de New Territories (onderdeel van de regio Hongkong, red.).’

dat is goed, al heb je ook van die quasikundige mensen die denken alles te weten

Zitten er vrouwen in je team?

Meer info over Amber op amber-

omdat ze wat op televisie hebben gezien.

‘Ik werk liever met vrouwen dan met

hongkong.com, over Fifty8º Grill

Ik houd niet van die afzeik-tv waar ama-

mannen. Hun smaak is beter ontwikkeld,

via mandarinoriental.com/shanghai
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