
BBQ PORK ROAST 

 

 

 

Bereidingswijze: 

 Bereid de BBQ voor op een indirecte sessie met een temperatuur in de BBQ van ca. 120-130 

graden. 

 Leg het varkens ribstuk op het rooster en laat het ongeveer 3 uur garen (kerntemperatuur 

ca. 72 graden) 

 Smeer het varkensribstuk in met een dun laagje Hela Kruidenolie Dijon en laat met gesloten 

deksel nog ongeveer 15 minuten garen. 

 Laat de BBQ Pork Roast 15 minuten rusten voor dat deze wordt aangesneden. 

 

 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
 37802  IBERICO FRENCH RACK   

 18286  KRUIDENOLIE DIJON  3kg 80 gram per kilo  

      

      



CLASSIC BAVETTE ROLLADE 

 
 

 
 

Bereidingswijze: 
 Leg de bavette open tegen de draad in en smeer de binnenkant in met Kruidenolie Classic  

 Beleg deze ruim met de Blad Spinazie en Brie 

 Rol de bavette op en zet hem vast met enkele slagersknoopjes en smeer deze mooi rondom 
in met de Kruidenolie 

 Garneer deze af met verse kruiden 
 

Bereiding tips voor op de BBQ: 
Stel de BBQ in op Indirect garen met een temperatuur van maximaal 110 graden. De bavette blijft 

het malste als je hem langzaam gaart. Je hoeft hem ook niet eerst direct te kleuren want de kleur 

komt vanzelf.  

Het mooiste is hij als hij een Kerntempratuur haalt van zo’n 45 tot 50 graden. Houd je meer van rood 

vlees houd je 45 graden aan. Anders richting de 50 graden. Het zal ongeveer een half uurtje duren 

maar is natuurlijk afhankelijk van de dikte van het vlees. 
 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
 73914  BLACK ANGUS  BAVETTE/HALVE MAAN 1,5 kilo  

 18201  KRUIDENOLIE CLASSIC  3kg  VERNIEUWD RECEPT   

 70403  BRIE NEUTRE RECHTHOEK  +/- 1kg 100 gram  

 13821  SPINAZIE GEWASSEN  500gr   



GEVULDE KIPPENDIJENSPIES MET HELA KRUIDENOLIE MEXICO 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
21470  KIPDIJVLEES   

12832  SALAMI BIANCA  VERSALERT   

15240  UIEN RINGEN 4mm  1kg   

13686  RUCOLA GEWASSEN  250gr   

13984 KASARELLA 40+  GROF  1kg  

17997 KRUIDENOLIE MEXICO  3kg  

18515 MARINETTE MEXICO  5.6kg  HELA  

76848 BAMBOE GUNSHAPED  18cm/250st  

 Eventueel als garnering: kiemgroenten / verse kruiden  
 

Bereidingswijze: 

 Leg de kippendijen plat en marineer deze met Hela Kruidenolie Mexico. 

 Leg op elk kippendijtje een plak salami, rucola en rode ui. 

 Klap de kippendijen dicht en spies het aan een bamboe gunshape 

 Garneer met geraspte kaas en Hela Mexicaanse Kruiden 

 Garneer eventueel ook nog met kiemgroenten / verse kruiden 

 

Bereidingstips: 

 Oven: verwarm de oven voor op 180 graden. Bak hierin de kippendijen in 30 minuten gaar. 

 BBQ: verwarm de BBQ naar 180 graden en bereid de kippendijen op indirecte hitte in 

ongeveer 30 minuten. Houd de klep van de BBQ dicht.  



Gevulde Lamskroon 

 
 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
 34014  LAMSRACKS VERS-VAC (2st)   

 17980  KRUIDENOLIE ROZEMARIJN  3kg   

 12668  GEHAKT SPECIALITEITENMIX  3kg 80 gram per kilo 

   LAMSGEHAKT 100 gram  

 12324  KAASBLOKJES JONG BELEGEN 48+  500gr 50 gram  

 11762  SUDNSOL HALFGEDROOGDE TOMATEN GEMARINEERD  1kg 20 gram  

     
 
 

Bereidingswijze: 
1. Ontvlies de lamsrack en marineer deze van buiten en binnen. 
2. Meng het lamsgehakt met de kaas en de zongedroogde tomaat en de kruiden. 
3. Draai de lamsrack als een kroon en zet deze vast met een touwtje. 
4. Stop het mengsel midden in de kroon. 
5. Garneer deze af met verse kruiden. 
 
Tips; 
Verwarm de BBQ op 150 graden indirect. 
Gaar de lamskroon in 55 minuten gaar. 

 

 

 



 



Kip pompoen 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
   UITGEBEENDE HELE KIP   

   KIPGEHAKT 200 gram  

15947  KRUIDENOLIE CAFE DE PARIS  3kg   

12668  GEHAKT SPECIALITEITENMIX  3kg 80 gram per kilo  

13984 KASARELLA 40+  GROF  1kg 100 gram 

18218 PIJNBOOMPITTEN COUNT 950  - 750gr 50 gram 

11762 SUDNSOL HALFGEDROOGDE TOMATEN GEMARINEERD  1kg 100 gram 
 

Bereidingswijze: 

 Meng het gehakt met de pijnboompit/kaas/zongedroogd tomaat en de gehaktspecialiteiten 

mix en maak hier een bolletje van 

 Marineer de kip rondom en vouw deze om het gehakt heen met het huidje naar boven. 

 Zet de kip vast met 4 touwtjes en 

 Garneer het af met verse kruiden 

 

Bereiding tips BBQ 

45 minuten op een afgesloten BBQ, temperatuur 180 graden  



Mosterd kipdijspiesjes 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
 21470  KIPDIJVLEES 1 kilo  

 18286  KRUIDENOLIE DIJON  3kg 80 gram  

 10425  ONTBIJTSPEK GEKNOOPT VERSALERT   

 76848  BAMBOE GUNSHAPED  18cm/250st   
 

Bereidingswijze: 

 Snijd de kipdijen doormidden. 

 Marineer de kipdijen met de kruidenolie. 

 Wikkel de halve kippendijen in een plakje ontbijtspek. 

 Prik 3 stuks op een spies en presenteer deze op een mooie schaal 

Bereidingstip: 

Bak deze in ongeveer 10 minuten mooi rondom gaar op de BBQ 

 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Ossenhaas spiesjes  

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
49268  OSSENHAAS Z/KETTING DUBBELDOEL   

17979  KRUIDENOLIE CHUMICHURRI  3kg 80 gram per kilo  

76848  BAMBOE GUNSHAPED  18cm/250st   

      

 

Bereidingswijze: 

 Snijd de ossenhaas in blokjes van 25 a 30 gram 

 Smeer de spiesjes aan beide zijden in met de Hela Kruidenolie Chumichurri. 

 Bereid de BBQ voor op een directe grill sessie met voldoende hitte onder het rooster. 

 Leg de spiesjes op het rooster en laat 2-3 minuten grillen. Draai de spiesjes om en laat ze 

nogmaals 2-3 minuten grillen (kerntemperatuur ca. 50/52 graden) 

 Haal de ossenhaasspiesjes van her rooster en laat ze enkele minuten rusten voor uitserveren. 

Het vlees mag nog rood zijn in de kern voor een sappig en mals resultaat. 

 

 


