Alle recepten
op basis van
4 personen

AH Easy BBQ
Workshop 1
AH Easy BBQ powered by Grill Guru.

Sitting Chicken

Salade

n Grote scharrelkip
n Insmeren met:

n
n
n
n

20 gr zoete paprikamix/Rub, 40 ml olijfolie

n Blik bier
n 3
 20 gr aardappels (liefst
verschillende kleuren)
n 40 ml olijfolie
n 4 gr zeezout
n 1 gr gemalen peper

1.

Smeer de scharrelkip van binnen
en buiten in met kruiden en olijfolie

2.

Halveer de aardappeltjes,
besprenkel ze met olijfolie en
strooi er zout en peper over

3.
4.

Vul de bird sitter met bier

5.

Verhit de BBQ indirect tot
200 graden en zet de bird sitter
daar ± 45 minuten in

6.

zak gemengde sla
half bakje tuinkers
halve rode ui
dressing:
30ml olijfolie en
10ml azijn of kant-en-klare dressing

1.

Snij tomaten, komkommer, ui,
radijzen en ei in schijfjes en meng
deze door de sla en tuinkers

2.

Maak de salade af met de dressing

Zet de kip er op en doe je
aardappels er omheen

Kip is gereed bij een kerntemperatuur van 78 graden

BBQ accessoires:
Grill Guru gietijzeren bird sitter
Grill Guru kernthermometer
Grill Guru leren handschoenen

Alle recepten
op basis van
4 personen

AH Easy BBQ
Workshop 2
AH Easy BBQ powered by Grill Guru.

Porchetta

Bloemkool

n 640 gr speklappen
n K
 ruidenmix

n 200 gr bloemkoolroosjes
n 20 ml olijfolie
n 2 gr zeezout

200 gr zon gedroogde tomaten,
10 gr basilicum, 5 gr rosmarijn, 5 gr tijm

n 4 pitabroodjes

1.

1.

Doe beetje olijfolie in het
gietijzeren pannetje

Hak de verschillende ingrediënten
van de kruidenmix zeer fijn
en mix die door elkaar

2.

2.

Maak kleine roosjes van
de bloemkool en doe hier
olijfolie en zeezout overheen

Snij speklappen in gelijke
repen van ± 10 cm

3.

3.

Ongeveer 40 à 50 minuten op
140 graden beetgaar roosteren

Leg 4x slagertouwtjes van ± 25 cm
op een rij en leg daar één speklap
op en smeer in met het kruidenmengsel. Herhaal dit tot je een
stapeltje hebt van 4 speklapjes

4.

De stapeltjes dichtknopen
met de vier touwtjes

5.

BBQ op 140 graden gedurende 2 uur

BBQ accessoires:

6.

Laat een paar minuten de
pitabroodjes op het rooster
meeverwarmen

Grill Guru kernthermometer,
Slagertouw, Grill Guru leren
handschoenen, BBQ tang, gietijzeren
pannetje met houten onderzetter

Alle recepten
op basis van
4 personen

AH Easy BBQ
Workshop 3
AH Easy BBQ powered by Grill Guru.

Ribeyes

Puntpaprika

n
n
n
n
n

n 4 puntpaprika
n 20 ml olijfolie
n 4 gr zeezout

4 Ribeyes
Peper uit de molen
Zeezout
Olijfolie
Fles BBQ saus

1.

Vlees insmeren met
peper en zeezout

2.

Ribeyes voorgaren op 120
graden tot kerntemperatuur
45 graden en er uit halen

3.

BBQ opstoken tot 220 graden en
sizzling plate voorverwarmen

4.

Olijfolie in sizzling plate doen
en ribeyes afgrillen tot kerntemperatuur van 53 graden

5.

Vlees 2 à 4 minuten laten
rusten en daarna op de draad
snijden in mooie plakjes en
serveren met BBQ saus

1.

Puntpaprika insmeren met
olijfolie en zeezout

2.

Grillen op 220 graden tot
ze mooi zacht zijn

BBQ accessoires:
Grill Guru gietijzeren rooster
Grill Guru Sizzling plate, Grill Guru
bluetooth thermometer, Grill Guru
leren handschoenen & BBQ tang

AH Easy BBQ
Workshop 4

Alle recepten
op basis van
4 personen

AH Easy BBQ powered by Grill Guru.

Zalm

1.

n 4 zalmmoten elk ± 150 gr
n 100 gr bruine basterd suiker
n 125 gr grof zeezout

Rooster de 1/2 bol knoflook mee
op het BBQ rooster

2.

Haal de zachte teentjes uit de
schil en meng deze samen met
de kookzuivel door de mayonaise

3.

Doe deze met de courgettes in
de gietijzeren pan

4.

Zet deze voor een paar minuten op
de barbecue en roe dit goed om

5.

Blus af met witte wijn en voeg
kookzuivel, peper en zeezout toe

1.

2.

Smeer de zalmmoten in met
basterdsuiker en zeezout. Laat
1 uur intrekken en spoel hierna
af met koud water. Dep de moten
droog met papier.n
De moten in vispannetje leggen
en plaats deze in de barbecue van
180 graden voor 10 à 12 minuten
of kerntemperatuur van 43 graden

Knoflook mayo
n 1/2 bol knoflook
n 150 ml mayonaise
n scheut kookzuivel

BBQ accessoires:
Grill Guru vispan, Grill Guru groenten
wok, Grill Guru bluetooth thermometer,
Grill Guru gietijzeren pan, Grill Guru
leren handschoenen

AH Easy BBQ
Workshop 4

Alle recepten
op basis van
4 personen

AH Easy BBQ powered by Grill Guru.

Mosselen

1.

n 250 gr mosselen
n ¼ zak mossel- of soepgroenten

Snij de buitenste zijde van de
courgettes in dunne slierten

2.

Hak de knoflook en sjalot fijn en
doe deze met de courgettes in
de gietijzeren pan

1.

De mosselen goed wassen en
daarna in de groenten-/viswok
doen samen met de groenten

3.

Zet deze voor een paar minuten op
de barbecue en roe dit goed om

2.

Zet de wok met mosselen op het
rooster, en af en toe opschudden

4.

Blus af met witte wijn en voeg
kookzuivel, peper en zeezout toe

3.

Na ±15 minuten zijn ze gaar als de
mosselen allemaal open staan

Courgette pasta
n
n
n
n
n
n
n

4 courgettes
2 teentjes knoflook
1 grote sjalot
250 ml kookzuivel
100 ml droge witte wijn
4 gr zeezout
1 gr peper

BBQ accessoires:
Grill Guru vispan, Grill Guru groentenwok, Grill Guru bluetooth thermometer,
Grill Guru gietijzeren pan, Grill Guru
leren handschoenen

AH Easy BBQ
Workshop 5

Alle recepten
op basis van
4 personen

AH Easy BBQ powered by Grill Guru.

American Burgers

3.

n 2x Wagyu burgers van Frozen Butcher
n 2
 x Lams burger van Frozen
Butcher (lam en wagyu burger
is samen dubbelburger)

Plaats de raclette kaas boven op
de hamburger zodat deze mooi
mee smelt

4.

Als beide zijde mooi bruin zijn de
verschillende hamburgers zijn ze
klaar (kerntemperatuur 53 graden)

5.

Snij de hamburgerbroodjes open
en leg deze met de open kant
enkele minuten op de BBQ

6.

Maak de verschillende hamburgers
op met sla, komkommer, augurk
en tot slot bbq saus

augurk, ijsberg sla, tomaat, bbq saus

n 1x Beyond burger (vega)
sla, komkommer, rode ui, bbq saus

n 1x Raclette burger
raclette kaas
sla, tomaat, augurk, ui en bbq saus

n 4 hamburgerbroodjes

1.

Verhit de barbecue tot 220 graden,
liefst met gietijzeren rooster om
mooie strepen te krijgen

2.

Leg de verschillende hamburgers
op de barbecue en keer deze na
± 2,5 minuut om

BBQ accessoires:
Grill Guru gietijzeren rooster
Grill Guru kernthermometer
BBQ tang, Grill Guru burger flipper

AH Easy BBQ
Workshop 6

Alle recepten
op basis van
4 personen

AH Easy BBQ powered by Grill Guru.

Ananas

6.

n 50 ml likeur (bijv. Licor 43)
n 2
 00 ml Griekse yogurt met
20 ml ahornsiroop
n 1/2 liter vanille ijs
n Garnering:

Door 10 minuten voor tijd een rook
kit met kersenhouten snippers
op het vuur te leggen krijgt de
ananas een bijzondere rooksmaak

7.

Meng de Griekse yogurt met
ahornsiroop en verdeel dit
in afzonderlijke bakjes

8.

Snij de ananas in lange stukken en
doe bij elke dessert een bolletje ijs
maak af met takje munt, blaadje
verse sla en poedersuiker

Takje munt, blaadje verse sla en poedersuiker

1.

Verhit de barbecue tot 200 graden

2.

Snij de ananas schoon

3.

Vul de marinadeinjector met
de likeur en spuit de ananas
op verschillende plaatsen in

4.

Spies de ananas aan de
rotisserie - pinnen en plaats
deze in de barbecue

5.

Laat de ananas ± 45 minuten
draaien op 200 graden voor
een perfect resultaat

BBQ accessoires:
Grill Guru rotisserie, Grill Guru Rook kit
Grill Guru marinade injector, Grill Guru
leren handschoenen, ijsknijper(lepel)

