
In gesprek 
met Xinyu

Deze keer: Meet Noodle

Kun je iets over jezelf 
vertellen?
,,Ik ben Xinyu en kom uit Chengdu, de hoofdstad 
van de Chinese provincie Sichuan. Ik woon nu 
7 jaar in Ro� erdam. Ik kwam naar Nederland 
om te studeren aan de Hogeschool Ro� erdam, 
International Business Management. Na mijn 
afstuderen werkte ik voor een groot logistiek 
bedrijf, maar dat beviel me niet goed. Ik was niet 
gelukkig, omdat mijn passie ergens anders lag. 
Mijn droom was om iets te gaan doen met eten 
en koken. 
Veel mensen zullen bij Chengdu denken aan een 
hemel voor foodies. Chengdu is de geboortestad 
van de panda’s en beroemd vanwege de hotpot. 
Ik wil graag benadrukken dat niet alle Sichuan-
gerechten pikant zijn. Verschillende traditionele 
recepten kennen ook een zoete smaak. 
Al sinds ik jong ben, hou ik van koken. Daarom 
besloot ik uiteindelijk mijn passie te volgen.
Ik zie graag mensen glimlachen als ze mijn eten 
opeten. Naast de Chinese en Sichuanese keuken, 
zou ik graag ook andere keukens willen leren, 
de wereld verkennen via voedsel. Ik denk dat 
iedereen kan koken. Net zoals in de beroemde 

De naam zegt het al: noedels slurpen. Toch was ik 
verrast toen het bleek dat Meet Noodle eigenlijk 
een Sichuanees restaurant is. Veel gerechten 
komen in elk geval uit die streek. Volgens de 
serveerster komt de chef zelf niet uit Sichuan 
maar uit Hunan. In Hunan eten ze ook veel van 
die beroemde Sichuanese bloemenpepers. 
Ik bezocht Meet Noodle samen met mijn zusje, 
die eigenlijk niet zo goed tegen pi� ig eten kan. 
De kaart is klein, dus de keuze is snel gemaakt. 
We bestelden een noedel-gerecht, een wonton-
gerecht en ieder een gehaktbal. Verrassend 
was dat zowel de wontons als de noedels in 
twee delen werden geserveerd. De soep van 
de wontons werd apart in een kom geserveerd, 
waardoor de wontons als pasteitjes in een 
laagje pepersaus leken te drijven. Watertandend 
zag het eruit. Ook de noedels werden los 
geserveerd van de kip. De kip leek te zwemmen 
in een bad van pepers. Mijn zusje vreesde dat 
het enorm pi� ig zou zijn, maar ik herkende er 
geen Sichuanpepers in en het smaakte eigenlijk 
juist heel zacht. Deze peper waren dus niet 
van het hete soort, maar behoorden meer tot 
de paprikasmaak. Heerlijk was de bouillon, 
hoewel ik je niet zou aanraden om de bouillon 
zo op te drinken zonder de noedels. Dan zou 
het te zoutig zijn. De gehaktbal was op zich niet 
bijzonder, maar wel smakelijk. 

Tea&Dumplings in 
Space101

In de zomermaanden kunnen bezoekers 
niet alleen hun ogen en oren te goed 
doen aan verhalen in Space101 maar ook 
hun buik. We duiken in de wereld van de 
Chinese eetcultuur, via de verschillende 
dumplings die we zelf maken. Elke dinsdag 
vanaf 11:30 uur tot 14:00 uur zijn we open 
voor een gezellig hapje en een drankje. 
Kom je gezellig zi� en, dan krijg er een goed 
potje Chinees thee bij. Kom je a� alen, 
neem dan een eigen bakje/lunchbox mee. 
Wat we gaan maken en alle updates zullen 
we plaatsen op Instagram: 101Ro� erdam. 
Hou dus Instagram in de gaten, want we 
zullen ook af en toe specials maken. 

TIPS

Space101
Space101 is een kleine projectruimte die 
de Chinese cultuur toont via persoonlijke 
verhalen en projecten. Via 101voor010 
open ik mijn wereld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en 
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik 
ook sociaal maatschappelijk betrokken, 
dus berichten vanuit deze hoek zullen 
eveneens regelmatig een plek krijgen in 
101voor010. 

 Fenmei (fenmei@space101.nl)
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The Yellow Heart Foodguide Mijn persoonlijke mening 
over Aziati sch (Chinees) eten 
in Rott erdam

Disney� lm Ratatouille, waar ik erg van hou.. 
Ik ben erg blij dat ik in Nederland woon, hier voel 
ik me aangemoedigd om mijn passie te volgen. 
Zoals het Chinees spreekwoord zegt: 衣食住行 
yī shí zhù xíng; Het betekent dat kleding, eten 
en onderdak de basis is, maar dat de belangrijke 
benodigdheden voor ons dagelijks leven vooral 
bestaan uit een goede maaltijd. Ontbijt, lunch of 
diner, een gezonde en lekkere maaltijd gee�  de 
mens energie en een geluksgevoel.’’

Wat is het eerste gerecht 
dat je hebt geleerd te 
koken?
,,Tomaat-eiersoep. Ik zag mijn moeder koken 
toen ik jong was. Toen bese� e ik dat ik ook 
wilde proberen te koken. Desondanks heb ik 
mijn moeder niet gevraagd om het mij te leren. 
Op een dag besloot ik zelf de tomaat-eiersoep te 
proberen maken. Eenvoudig, maar het smaakte 
heerlijk. Ik werd toen verliefd op koken. Ik 
hou nog steeds van deze soep en maak het nog 
geregeld klaar.’’ 

Wat is jouw favoriete 
gerecht uit de Chinese of 
Sichuanese keuken?
,,Moeilijke vraag. Ik hou van eenvoudig 
huisgemaakt eten, dat smaakt naar ‘thuis’. Er 
zijn zoveel nieuwe restaurants in Chengdu 
bijgekomen. Elke keer wanneer ik weer in China 
ben en er wordt mij gevraagd wat ik wil eten, 
dan zeg ik altijd gewoon streetfood. Dat vind ik 
zoveel lekkerder dan eten in een fancy restaurant. 
Nu kan ik zeggen dat mijn favoriete gerecht uit 
de Sichuanese keuken pi� ig is: Hot and Sour 
Fish Soup with Pickled Greens (酸菜鱼). Ik 
eet graag vis en groente. Vlees laat ik vaak over 
aan vrienden die dat weer graag eten. Ik word 
ook weleens geplaagd dat iedereen vrienden 
met me wil zijn, want dan hebben zij meer vlees 
te eten. Ik mis vooral de Sichuanese ingelegde 
groenten. Ik probeer dit nu in Nederland na te 
maken en zo in de voetsporen treden van mijn 
moeder en mijn oma die vroeger altijd ingelegde 
groenten maakten. Of het gelukt is, weet ik nog 
niet, maar ik ben zelf erg tevreden dat ik sowieso 

een poging heb gewaagd. Wat ik ook heel lekker 
vind, is koude noedels met chili-olie en sichuan-
pepers (凉面).’’

Wat vind je van het 
Sichuanese eten in 
Nederland?
,,Ik moet zeggen dat het eten van Sichuanese 
gerechten populair is in Nederland. Je ziet het 
overal in Chinese restaurants op het menu, ook al 
zijn de verschillende restaurants gespecialiseerd 
in gerechten uit de eigen Chinese regio. Ik ben 
daar blij om dat zoveel mensen van Sichuanees 
eten houden.’’ 

Wat vinden je vrienden van jou kookkunsten?
,,Ik ontmoet graag nieuwe vrienden die houden 
van koken en eten. Veel vrienden zouden 
graag willen leren om Chinees te koken, in het 
bijzonder de Sichuanese keuken. Het gaat voor 
hen niet alleen om het lekkere eten, maar ze 
willen via het eten meer te weten komen over 
de Chinese cultuur. Ooit ga ik een evenement 
organiseren en mijn vrienden uitnodigen om 
samen te koken en te eten.’’ 

Wat zijn je 
toekomstplannen?
,,Mijn droom is om ooit een klein restaurantje 
te hebben. Ik serveer dan alleen mijn favoriete 
gerechten, natuurlijk uit Sichuan. Zelf zou ik 
dan graag in de keuken staan, waar mensen mij 
ook kunnen zien koken. Ik hou van eerlijkheid 
en ik heb niks te verbergen. Die droom is nog 
wel ver, want ik begrijp ook goed dat bij een 
eigen zaak beginnen veel meer komt kijken 
dan alleen even koken. Voor nu kook ik graag 
voor vrienden en op aanvraag voor mensen 
thuis. Ik heb een Instagramaccount: Zhucooknl 
waarbij ik mensen op de hoogte hou van wat 
ik allemaal kook. Omdat ik merk dat veel 
mensen ook echt willen leren koken volgens 
authentieke Sichuanese stijl, wil ik ook proberen 
om kookworkshops te gaan geven. Mijn doel is: 
koken met liefde en authenticiteit zodat je de 
echte Chinees-Sichuanese smaak leert kennen 
en de verhalen erachter.’’ 

De noedels hadden de juiste bite, verfrissend 
met die gezuurde komkommerplakjes erbij. De 
wontons gingen erin als……wontons. Ze waren 
lekker, heel vlezig en de rode pepersaus waarin 
ze in lagen, smaakte echt goed. De soep van de 
wontons hebben we daarom laten staan. De 
wontons hadden geen soep meer nodig. De vrees 
van mijn niet-pi� ig-etende zusje was onnodig, 
zij kon alles gewoon eten. Over de sfeer van het 

restaurant valt niet veel te zeggen. Het is een 
klein, net restaurantje zonder enige pretenties 
en zonder de bedoeling om zich anders voor 
te doen dan een simpel huiselijk eethuis. Het 
is schoon en netjes en het eten wordt mooi en 
zorgvuldig gepresenteerd. En, niet onbelangrijk, 
het is zeer betaalbaar. Ik ga zeker weer terug om 
andere gerechten te proeven. 

Adres Space101: 

Diergaardesingel 101. 
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