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• 80 g donkere basterdsuiker 
• 20 g zout 
• 1 tl knoflookpoeder 
• 1 tl uienpoeder 
• 1 tl zwarte peper (versgemalen) 
• ½ tl gemalen cayennepeper 
• 60 ml wodka 
• 600 g zalmfilet (zonder huid) 
• 50 g mayonaise 
• 50 ml karnemelk 
• 50 g zure room 
• 2 el bieslook 
• 1 tl verse dille 

1. Week de rookhoutsnippers 30 min. Laat uitlekken. 

2. Meng voor de marinade in een kom de suiker, het zout, de knoflookpoeder, uienpoeder, zwarte 
peper, cayennepeper en wodka door elkaar. Snijd de zalmfilet in blokjes van 2.5 cm (brunoise) en 
voeg toe aan de marinade. Roer goed zodat de zalm helemaal bedekt is met de marinade. Laat 
minimaal vier uur en maximaal zes uur in de koelkast marineren.  

3. Maak ondertussen de ranchsaus. Meng de mayonaise, karnemelk en zure room met een garde of 
vork, tot er een gladde saus zonder klontjes ontstaat. Snijd de bieslook en dille fijn. Voeg toe aan de 
ranchsaus en roer goed door. 

4. Steek de barbecue aan en bereid deze voor op indirect grillen (de ideale temperatuur is 90°C). 
Spoel de zalmblokjes af onder stromend water en dep droog met een schone keukendoek. Laat de 
zalmblokjes nog 15 min. drogen.  

5. Voeg de geweekte houtsnippers toe aan de kolen en plaats de zalmblokjes op de barbecue. Ge-
bruik een groenterooster als het rooster van de barbecue teveel ruimte heeft tussen de spijlen. Rook 
de zalmblokjes 20-30 min., tot de zalm stevig aanvoelt maar nog niet droog wordt. Serveer met de 
ranchsaus.

Ingrediënten

1. Smoked Salmon Nuggets met Ranchsaus

Bereiding
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• 30 g koriander 
• 4 tenen knoflook 
• 1 el witte peperkorrels 
• 2 el donkere basterdsuiker 
• 40 ml vissaus 
• 16 reuzengarnalen (rauw, gepeld en ontdooid) 
• 2 el plantaardige olie 
• 1 limoen (schoongeboend, in partjes)

1. Snijd ca. 2 cm van de steeltjes van de koriander. Snijd ze fijn en doe ze in een vijzel.  
Snijd de korianderblaadjes grof en houd apart. 

2. Doe de knoflook en peperkorrels bij de koriandersteeltjes in de vijzel en stamp tot een pasta. 

3. Doe de knoflook-korianderpasta in een schaal en roer er de suiker en vissaus door. Doe de garnalen 
erbij en meng tot ze helemaal met de pasta zijn bedekt. Laat dit 30 min. afgedekt op kamertempe-
ratuur marineren of zet afgedekt 3-6 uur in de koelkast. Haal de garnalen 30 min. voor gebruik uit de 
koelkast. 

4. Verwarm de bakplaat van de barbecue voor op de hoogste stand. Smeer de bakplaat in met de 
olie. Leg de garnalen erop en bak ze 2 min. aan elke kant tot ze roze, opgekruld en geurig zijn. Be-
strooi ze met de achtergehouden korianderblaadjes en serveer met de limoenpartjes.

Ingrediënten

2. Thaise Knoflookgarnalen

Bereiding
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• 12 runderballetjes 
• 12 plakjes gerookt ontbijtspek 
• 6 el smokey’s beef-rub 
• 8 el bold & beefy bbq-saus 

1. Bereid de barbecue voor op indirect grillen bij een temperatuur van 110 °C. Wikkel voor de MOINK-
balls elk rundergehaktballetje in een plak gerookt ontbijtspek en zet vast met een cocktailprikker.  

2. Besprenkel de omwikkelde rundergehaktballetjes met de beef-rub. Laat een handje houtsnippers 
weken in water en laat uitlekken. Voeg de houtsnippers toe aan de kolen en leg de MOINKballs op 
het rooster.  

3. Doe de deksel op de barbecue. Rook de balletjes indirect 30 min. Bestrijk ze met de barbecuesaus 
en rook nog 5 min.

Ingrediënten

3. Moinkballs

Bereiding
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• 4 Turkse pide broodjes (of zachte pistolets)
• olijfolie

• voor de Ćevapčići
 »  1 kg gemengd gehakt (rund/kalf)
 » peper & zout
 » 2 el vegeta kruidenmix
 » 2 tenen look

• voor de sla
 » 1 bot citroenmelisse
 » 1 krop eikenbladsla
 » 1 rode ui
 » peper & zout
 » olijfolie
 » ½ citroen (sap)
 » 4 el notenolie

• voor de pesto
 » een handvol rucola
 » 1 courgette
 » 1 citroen
 » ¼ bot platte peterselie
 » 2 handvol hazelnoten (geroosterd en gepeld)
 » 1 scheut olijfolie
 » peper
 » 150 g Parmezaanse kaas

Ingrediënten

4. Ćevapčići op de barbecue met pesto van gegrilde courgette
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1. Voor de pesto: snij de courgette in plakken. Grill langse beide kanten op de barbecue of grillpan. 

2. Doe in een cutter (of met een staafmixer in een maatbeker, of in een blender) met rucola, citroen-
sap, Parmezaanse kaas, olijfolie, peper, zout, peterselie en hazelnoot. Mix.

3. Voor de sla: meng alles voor de sla onder elkaar. Voeg de olijfolie, hazelnotenolie en citroen pas op 
het einde toe. 

4. Rooster de broodjes even op de barbecue. Snij in twee. Dit gaat gemakkelijk met een gekarteld 
broodmes.

5. Voor de worstjes: snij de look fijn. Meng het gehakt met de kruiden en de look. 

6. Rol tot balletjes en worstjes. Bak ze op de barbecue of in de pan (met vetstof).

7. Haal ze uit en besprenkel met olijfolie.

8. Wrijf een broodje in met pesto. Leg er de sla en worstjes op. Werk af met een lepeltje braadjus.

4. Ćevapčići op de barbecue met pesto van gegrilde courgette

Bereiding
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• 1 kg lendestuk, in een stuk
• Voor de marinade

 » 2,4 dl arachideolie
 » 1 tl rookpoeder
 » 2 tl gerookt chilipoeder (chipotle)
 » 2 tl paprika
 » 2 tl uienpoeder
 » 2 tl gemalen komijn
 » 2 tl gemalen koriander
 » 2 el suiker
 » 2 tl fijn zeezout

1. Meng alle ingrediënten voor de marinade onder elkaar en bestrijk er het vlees mee. Herhaal dit en-
kele keren en laat telkens enkele minuten rusten.  

2. Bak het vlees op een matig warme barbecue, bij voorkeur onder een gesloten deksel. Draai regel-
matig om. De gaartijd hangt af van de dikte van het vlees, maar reken op ongeveer 30 min per kg 
vlees. 
 

3. Laat het vlees als het gaar is enkele minuten rusten onder aluminiumfolie. 
 

4. Versnijd het lendestuk nadien en dien op.

Ingrediënten

5. Lendestuk met Mexicaanse kruiden

Bereiding
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• 1 bloemkool (kleine)
• 1 granaatappel
• 1 plantje platte peterselie
• 1 sjalot
• 50 g walnootpitten (of cashewnoten)
• 5 eetl. olijfolie
• 2 eetl. frambozenazijn
• peper en zout

1. Snijd de bloemkool tot kruimels met een scherp mes of een mandoline.  

2. Snijd de granaatappel doormidden en breek de helften open. Haal de pitjes eruit.  

3. Snipper de sjalot heel fijn. Hak de walnootpitten of cashewnoten grof en snijd de platte peterselie 
grof. 

4. Meng de olijfolie met de frambozenazijn, de fijngesnipperde sjalot en de noten. Kruid met peper en 
zout. 

5. Roer de vinaigrette samen met de platte peterselie en de granaatappelpitten onder de bloemkool.

Ingrediënten

6. Bloemkoolslaatje met granaatappel

Bereiding
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• 2 zoete aardappelen
• 1 blik kidneybonen
• 1 rode ui
• 2 rode chilipeper
• 3 el gezouten pinda
• 75 g paneermeel
• 1 mespunt koriander (gemalen)
• 1 mespunt komijn (gemalen)
• ¼ bot verse koriander
• 2 limoenen
• peper & zout
• 2 el olijfolie
• bloem

1. Kook de zoete aardappelen ongeschild gaar. Giet ze af, laat even afkoelen, pel ze en snij ze in gro-
ve stukken. 

2. Pel en snipper de rode ui. Snipper de verse koriander. Rasp de zeste van 2 limoenen. Laat de bonen 
uitlekken. 

3. Meng alle ingrediënten (behalve de bloem en de olie) in een grote kom samen. Plet alles tot een 
grove massa. Kruid naar eigen smaak bij met peper en zout. 

4. Vorm burgertjes van het mengsel, dep in de bloem en laat die even rusten in de koelkast (ongeveer 
1 uur). 

5. Bestrijk de burgers aan beide zijden met olie en grill ze op de BBQ. 

Ingrediënten

7. Burgers van zoete aardappel en bonen met limoen en koriander

Bereiding
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• 4 abrikozen
• 4 aardbeien
• 2 steranijs
• 2 el honing
• vanilleroomijs
• nootjes
• een paar wafeltjes
• aluminiumfolie

1. Snijd de abrikozen in twee. Verwijder de pit. 

2. Verwijder het kroontje van de aardbei. Snijd in twee. 

3. Neem een stukje aluminiumfolie en vul het op met wat abrikozen en aardbei.

4. Besprenkel met honing en leg in elke papillot één of twee steranijs. Plooi dicht.

5. Verhit de barbecue. Leg de papillot 5 à 10 minuten op de barbecue. Tip: of 10 minuten in een voor-
verwarmde oven van 180°C.

6. Snijd de papillot open. Lepel op een bord. Werk af met koekjes, nootjes en een bolletje ijs.

Ingrediënten

8. Papillot van abrikoos en aardbei met vanilleroomijs

Bereiding
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   » Met dank aan 
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               Plaats voor uw notities 


