
                             anders barbecuen 
 

Ardooie                                                 1                                                                    5 juni 2009                  
 

HAPJE 
 

Ingrediënten  (4 personen) 
16 grote gekookte mosselen            

¼ rode paprika 
¼ groene paprika 

4 plakken gandaham 
satéstokjes 
kruidenolie 

sjalotje 
knofloofteentje 
1 dl mayonaise 

peper en zeezout 
cayennepeper 

 
 
 
 

SNEL HAPJE 
Ingrediënten  (4 personen) 

16 kerstomaatjes 
peterselie 

peper en zout 
16 blokjes fetakaas  

of 16 bolletjes mozzarella 
16 blaadjes basilicum 

 
 

VOORGERECHT 
 

Ingrediënten  (4 personen) 
12 sint‐jacobsnoten 

12 scampi’s 
12 sneden gerookt spek 

 

Voor de komkommersaus 
1 komkommer 

1 sjalot 
1 teentje knoflook 

1 eetl. Boter 
2 dl lichte room 

1 koffiel. provençaalse kruiden 
peper en zout 

 

Voor de tomatenmarinade 
8 eetl. olijolie 

2 eetl. tomatenketchup 
3 eetl. azijn 

1 teentje knoflook 
¼ koffiel. cayennepeper 

 

 
 

MOSSELSPIESJES MET PAPRIKA  
EN GEDROOGDE GANDAHAM 
 
Werkwijze  
Houd de paprika’s op de grill, tot de schil zwart begint te blakeren. 
Ontvel ze dan en snijd ze in gelijke rechthoekige stukjes.  
Wikkel de mossels in een reepje gandaham.  
Steek afwisselend een mossel en een stukjes paprika op de 
satéstok. Bestrijk met kruidenolie en gril ze op een zacht vuurtje. 
Kruid met zeezout en peper.  
 
Voor een dipsausje kun je de rest van de paprika’s met een 
knoflookteentje en sjalotjes in keukenmachine malen. Voeg er wat 
mayonaise en room bij en kruid met peper, zout en cayennepeper. 
 
GEVULDE KERSTOMAATJES 
 
Werkwijze 
Hol de kerstomaatjes uit. Kruid binnenin met een snuifje 
fijngesneden peterselie, peper en zout. 
Vul met een blokje fetakaas of een bolletje mozzarella en een 
blaadje basilicum. Kruid met peper en zout. 
Zet in een aluminium schaaltje en bak op de grill. 
 
ZEEVRUCHTENBROCHETTES MET KOMKOMMERSAUS  
 
Werkwijze 
Meng alle ingrediënten voor de tomatenmarinade dooreen. 
Leg er de sint‐jacobsnoten en de scampi’s gedurende 2 uur in, op 
een koele plaats.  
 
Daarna de sint‐jacobsnoten omwikkelen met ½ snede spek.  
Steek afwisselend 3 sint‐jacobsnoten en 3 scampi’s op de spies.  
Gril de brochette ongeveer 3 minuten aan elke zijde. 
 
De komkommersaus 
Snijd eerst de komkommer in blokjes van ongeveer 1 cm.  
Wat boter laten smelten, de gehakte sjalot en het geperste teentje 
look er glazig laten in worden. De komkommerblokjes toevoegen 
en goed omroeren. Giet er de lichte room bij. Kruid met 
provençaalse saus, peper en zout.  
Aan de kook brengen op het fornuis, en ongeveer 15 minuten 
verder laten sudderen op de hoek van de barbecue. 
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HOOFDGERECHT 
 

Ingrediënten  (4 personen) 
4 kipfilets 

250 gr ricotta 
1 eetl. fijngesneden salie 

2 teentjes knoflook 
geraspte schil van een citroen 
1 eetl. gegrilde paprikapuree 

8 sneden pancetta 
 (Italiaans gerookt buikspek) 

(of gerookt spek, gandaham) 
 
 

BIJGERECHT 
 

Ingrediënten  (4 personen) 
4 grote vastkokende aardappelen 

2 tomaten 
5 ontpitte zwarte olijven 

½ groene paprika 
½ courgette 
½ aubergine 

1 sjalot 
1 teentje knoflook 

3 eetl. olijfolie 
100 gr grof zeezout 

½ koffiel. provençaalse kruiden 
¼ koffiel. paprikapoeder 

cayennepeper 
peper en zout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEVULDE KIP MET PLATTEKAAS  
EN PESTO VAN GEGRILDE PAPRIKA’S 
 
Werkwijze 
Snijd de kipfilets open (niet volledig doorsnijden!).  
Openleggen en beetje plat kloppen.  
Meng de ricotta met de puree van gegrilde paprika, de knoflook, de 
geraspte citroenschil en de fijngesneden salie.  
Vul de kipfilets met het mengsel en vouw ze dicht. 
Omwikkel de gevulde kipfilets met de pancetta (spek of gandaham)  
Gril ze gedurende 15 à 20 minuten op een zacht vuurtje. 
 
AARDAPPEL GEVULD MET RATATOUILLE 
 
Werkwijze 
Voorbereiding: 
Verwijder de pitjes en witte draadlijsten van de paprika. 
Snij deze samen met courgette, aubergine en tomaten in blokjes. 
Snij de olijven in ringetjes en versnipper het sjalotje en het 
knoflookteentje fijn. 
 

Vooraf: 
Prik met een vork enkele keren in de ongeschilde aardappelen. 
Verdeel het grof zeezout in een ovenschotel en leg ze erin. 
Zet de schotel gedurende 1 uur in een op 190 °C voorverwarmde 
oven. Laat daarna de aardappelen afkoelen. 
Bereid ondertussen de ratatouille: 
Verhit 1 eetlepel olijfolie in een kookpan, voeg de fijnversnipperde 
sjalot en de blokjes paprika, courgette, aubergine en tomaten toe 
en laat even stoven. 
Meng er de olijven onder en kruid met de provençaalse kruiden, 
het paprikapoeder en een mespuntje cayennepeper. 
Dek af en laat gedurende 20 min. sudderen op een zacht vuurtje. 
 

Vervolgens: 
Snij de hoedjes van de aardappelen en hol ze voor de helft uit. 
Kruid met peper en zout. 
Strijk 4 grote vellen alu‐folie in met ½ eetlepel olijfolie. 
Leg er de uitgeholde aardappel in en vul op met de ratatouille. 
Zet het aardappeldekseltje er terug op en vouw de papillot dicht. 
 

Bak de aardappelpapillotten gedurende 15 à 20 minuten op de 
barbecue. 
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NAGERECHT 
 

Ingrediënten  (1 persoon) 
1 groene appel Granny Smith 

1 eetl. rietsuiker 
zoete drank: abricot 

ijs 
 
 
 
 
 

EXTRA NAGERECHT 
 

Ingrediënten  (4 personen) 
1 rijpe camenbert  

in houten verpakking 
1 stokbrood 

balsamicocrème 
of  Luikse siroop 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPILLOT VAN APPEL MET RIETSUIKER 
 
Werkwijze 
Schil de appel en snij in fijne schijfjes van 3 mm dik. 
Leg ze op een vel alu‐folie en strooi er een eetlepel rietsuiker over. 
Voeg ongeveer een druppelglas zoete drank “abricot” toe, en vouw 
nu de folie dicht en zet deze op een warme barbecue. 
Laat ongeveer 15 min. op het vuur staan (tot de drank kookt). 
Giet de oranje geworden appel op een bordje en voeg er één of 
twee bolletjes ijs bij. 

 
CAMENBERT OP DE GRILL 
 
Werkwijze 
Neem de Camenbert uit de verpakking en haal de etiketten van de 
verpakking. Zet de Camenbert terug in het doosje en zet het deksel 
erop. Zet in een gesloten, matig warme barbecue gedurende 15 à 
20 min. Ideaal om te bereiden in een barbecue die zachtjes uitdooft 
Snij ondertussen een stokbrood in schijfjes en strijk naar smaak in 
met Luikse siroop of balsamicocrème. 
 
Snij voorzichtig het bovenste korstje van de kaas en zet ‐ in zijn 
doosje – op een bord.  
Dip met de stokbroodjes in de warme Camenbert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


