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Recepten 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Verpakkingstips voor de grillartikelen 
14275 WARMHOUDZAK NEUTRAAL 18x8x28  500st 

14273 WARMHOUDZAK NEUTRAAL 13x8x28  500st 

14278 WARMHOUDZAK KEUR 17x8x35  500st 

14277 WARMHOUDZAK KEUR 13x8x28  500st 

14279 WARMHOUDZAK KEUR 18x6x42  500st 

73588 ALUBAKKEN SMOOTHWALL 580ml 1000 st 

73596 DEKSEL TRANSPARANT ALU SMOOTHWALL 580/725 ml 630 st 

14880 STICKER 'VOOR ELK WAT GRILLS' Rond 5 cm 

14879 STICKER ‘VOOR ELK WAT GRILLS’ langwerpig 33 cm 
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1. Gegrilde kipproducten 
 
 

Art. nummer Omschrijving Hoeveelheid 

21601 KUIKENS GEKRUID 5x1100 gr 1 stuk 

21621 KUIKENBOUT LICHT 250-300gr GEKRUID 1 stuk 

21650 KIPDRUMSTICKS GEKRUID 5kg 5 kilo 

21662 DRUMMETS GEKRUID 5 kilo 

   

 
 
Bereidingswijze: 

Verwarm de oven voor op 175 graden en grill de kip vervolgens af tot in de kern op 72 graden. 

TIP: Met onze grillzakken hoeft u niet te bakken. 
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2. Piri Piri Drummets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benodigdheden 

Art. nummer Omschrijving Hoeveelheid 

21562 BORRELHAPJES / DRUMMETS NATUREL 5kg 1 kilo 

12059 INDIAN RIBROAST 2kg 50 gram 

12501 PIRI PIRI SAUS 5kg 50 gram 
 

Bereiding: 

 Kruid de drummets met Indian Ribroast.  

 Laat de kruiden 12 uur intrekken.  

 Grill de drummets in een voorverwarmde steamer van 150℃, 20% vocht tot een kern van 

72℃.  

 Laat vervolgens de drumsticks afkoelen. Lak de drummets af met Piri Piri saus. 

 
Consument: 

 Haal de drummets uit de zak. Verwarm de oven, inclusief de schaal, voor op 150℃.  

 Als de oven op temperatuur is, plaats dan de voorgegaarde drummets in de schaal en verwarm 
deze 10 minuten.  

 Bereiding in de magnetron: drummets in de magnetronzak, vermogen 750 - 900 Watt 
gedurende 1 à 2 minuten. 
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3. KIPPELING 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benodigdheden 

Art. nummer Omschrijving Hoeveelheid 

21548 Dijvlees z/vel 5 kg   OF 1 kilo 

22169 KIPPELING GEKRUID RAUW 5 kg 1 kilo 

18949 GRILLKRUIDEN 20-25 gram 

70731 ZONNEBLOEMOLIE 50 gram 

17010 PEPER SCHNITZELPANEER 3,5kg EPOS 100 gram 
 

Bereiding: 

 Ontdoe het kip dijvlees van zenen en snijd het aan 4 tot 6 stukjes.  

 Meng het dijvlees met de kipkruiden en slaolie.  

 Meng vervolgens met het peper paneer van Epos.  

 Bak het in 12 minuten, in een geperforeerde bak, af in een voorverwarmde oven op 220 
graden. 

 
Consument: 

 De kippeling kan koud of warm geserveerd worden.  

 Haal de kippeling uit de zak. Verwarm de oven, inclusief de schaal, voor op 150℃.  

 Als de oven op temperatuur is, plaats dan de voorgegaarde kippeling in de schaal en verwarm 
deze 10 - 12minuten.  

 Bereiding in de magnetron: kippeling in de magnetronzak, vermogen 750 - 900 Watt 
gedurende 3 à 4 minuten.  

 De kippeling smaakt extra lekker met kerriesaus. 
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4. brulee worst  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Benodigdheden 

Art. nummer Omschrijving Hoeveelheid 

12243 KOOKWORST DPV Van de Meer 1 st 

68009 SPARERIB MARINADE ZOET JIV Naar wens 
 

Bereiding: 

 Kook de worst op 80 graden totdat de kern 72 graden is 

 Laat de worst goed afkoelen. 

 TIP: Darm is na een nacht doorkoken beter te verwijderen. 
 

 Snijd de kookworst in 4 stukken en verwijder de darm.  

 Marineer de stukken kookworst met de sparerib marinade zoet.  

 Verwarm de oven voor op 220 graden. Ca. 12 minuten afbakken op 180 graden. 

 
Consument: 

 De brulee worst kan koud of warm geserveerd worden.  

 Haal de brulee uit de zak. Verwarm de oven, inclusief de schaal, voor op 150℃.  

 Als de oven op temperatuur is, plaats dan de brulee in de schaal en verwarm deze 10 minuten. 

 Bereiding in de magnetron: brulee in de magnetronzak, vermogen 750 - 900 Watt gedurende 

2 à 3 minuten. 
  



 

Meer informatie over dit concept? Ga naar versalert.nl/voorelkwatgrills 

5. GRILL BILLY’S 

 
Benodigdheden 

Art. nummer Omschrijving Hoeveelheid 

70120 GRILLWORST NATUREL vA 1 kg 

68009 SPARERIB SAUS  ZOET   4kg JIV 150 gram 

18002 ARGENTINE KRUIDEN HELA 20 gram 

 
Bereiding: 

 Haal de grillworst uit de darm en snijdt deze aan schijven van +/- 1cm.  

 Vervolgens mengen met zoete sparerib marinade.  

 Leg de schijfjes op het rooster van de oven en bestrooi deze licht met Argentine grillkruiden.  

 Bak deze af en een voorverwarmde oven op 180 graden gedurende 6 minuten. 

 
Consument: 

 De Grill Billy  wordt koud geserveerd als snack en smaakt ook heerlijk op een vers wit 
bolletje. 

  



 

Meer informatie over dit concept? Ga naar versalert.nl/voorelkwatgrills 

6. smulBUIKJES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benodigdheden 

Art. nummer Omschrijving Hoeveelheid 

  1 kg 

44132 BUIK Z/B Z/ZW 1kg 

18516 MARINETTE SATE 5,6 kg 100gr 

18415 MARAHADJA MELANGE OG 1kg 28gr 

13084 COLOROZO ZOUT 5 kg EPOS 10gr 

 
Bereiding: 

 Snijd de speklappen op 8 mm en snijd deze vervolgens in drieën.  

 Meng de speklapjes samen met de kruiden en marinade en laat deze 24 uur staan.  

 Leg de speklapjes op het rooster van de oven en verwarm deze voor op 200 graden.  

 Vervolgens 18 tot 20 minuten afbakken op 175 graden.  

 
Consument: 

 Het cowboyspek op kamer temperatuur snacken!!. (ook heerlijk bij de stamppot) 
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7. boerengrillers 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benodigdheden 

Art. nummer Omschrijving Hoeveelheid 

11074 ZWITSERE KAASGRILLERS 14x60gr 14 st 

10416 PLAT MAGER SPEK GEROOKT 28 plakjes 

68010 MARINADE TANDOORI JIV 2,9 kg Naar wens 

 
Bereiding: 

 Ontdooi de Zwitserse kaasgrillers en snijd deze in drie stukken (+/- 20 gram p/stuk).  

 Omwikkel dit met 1 plakje magere rookspek en smeer in met Tandoori marinade.  

 Bak het in zijn geheel af in een voorverwarmde oven op 180 graden gedurende 5 minuten.  

 
Consument: 

 De boeren brokken kunnen koud of warm geserveerd worden.  

 Haal de boeren brokken uit de zak.  

 Verwarm de oven, inclusief de schaal, voor op 150℃, vervolgens 5 minuten opwarmen. 
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8. HONEYPOPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benodigdheden 

Art. nr. Omschrijving Gewicht/aantal 

21548 KIPDIJVLEES 5 kg 1 kg 

15129 HONING WISKEY MARINADE 1 kg Hela 150 gram 

10432 MAGERE BUIK DROOGGEZOUTEN Z/ZW 40 plakjes 

16942 HELA BAKSPRAY FLES 1 

 
Bereidingswijze: 

 Snijd het kipdijvlees in 4 tot 6 stukjes..  

 Marineer de kipdijtjes met de honing whisky marinade.  

 Vacumeer vervolgens de gemarineerde kipdijtjes.  

 Laat het vlees minimaal 12 uur marineren.  

 Snijd 40 plakken rookspek, iets dikker dan normaal.  

 Rol de gemarineerde kipdijtjes in een plakje mager rookspek.  

 Neem 2 bakplaten en spray deze in met de bakspray.  

 Verdeel de ingerolde kipdijtjes over de bakplaten.  

 Bak de Honeypops in een voorverwarmde oven, 20 minuten op 160 graden  

 Wanneer je de honeypops na het garen met nog wat honing whisky marinade of piri-piri saus 
insmeert krijgt deze een extra glans. 

 
 
Consument: 

 Verwarm de oven, inclusief de schaal, voor op 160℃.  

 Als de oven op temperatuur is, plaats dan de voorgegaarde honeypops in de schaal en 
verwarm deze 5 – 6 minuten.  

 Bereiding in de magnetron: honeypops in de magnetronzak, vermogen 750 - 900 watt 
gedurende 3 à 4 minuten.  

 De honeypops kunnen zowel warm als koud geserveerd worden. 
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9. mini kebabspies 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benodigdheden 

Art. nr. Omschrijving Gewicht/aantal 

20650 MINI KEBABSPIES VERSALERT 1 kg 

18500 JAPANSE SESAMSAUS 200 gram 

 
Bereidingswijze: 

 Marineer de bevroren kebabspiesjes met de Japanse sesamsaus. 

 Leg deze in een geperforeerde bak. 

 Verwarm de oven voor op 200 graden en bak deze 6 minuten af. 
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10. Gegrilde Boneless wings 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benodigdheden 

Art. nr. Omschrijving Gewicht/aantal 

16024 BONELESS WINGS NATUREL 23 gr. 2x1 kg 1 kg 

18572 TERIYAKI MIRIN SAUS  3kg  YAMA 200 gram 

   

OF   

16024 BONELESS WINGS NATUREL 23 gr. 2x1 kg 1 kg 

70731 ZONNEBLOEM OLIE  925gr  REDDY Naar wens 

17010 PEPER SCHNITZELPANEER  3.5kg  EPOS 100 gram 

 
 
Bereidingswijze: 

 Marineer de bevroren Boneless Wings met de Teriyaki Marin Saus. 

 Leg deze in een geperforeerde bak. 

 Verwarm de oven voor op 200 graden en bak deze 6 minuten af. 

 Of marineer de Boneless Wings met de zonnebloemolie en vervolgens met het Peper 
Schnitzelpaneer en bak deze ook 6 minuten af in een geperforeerde bak of op het rooster op 
200 graden. 
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                 11. lucky ribs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benodigdheden 

Art. nr. Omschrijving Gewicht/aantal 

70669 
Of 
12122 

GEBRADEN SPARERIBS GEMARINEERD Ca. 5kg DE KROES  
OF  
KNABBELRIBS 1-RIBS. 1,8 kg DE KROES 

1 rib 

10420  
OF  
10425 

ONTBIJTSPEK ROND NET VERSALERT  
OF  
ONTBIJTSPEK GEKNOOPT VERSALERT 

20 plakjes 

11653  
OF  
14013  
OF  
11414 

SMOKED BULL BBQSAUS 2.5 KG EPOS  
OF  
BARBECUESAUS 5 KG JONKMAN  
OF  
BARBECUESAUS 3 KG WIJKO 

200 ml 

 
Bereidingswijze: 
- Snijd de ribben per stuk los van de hele sparerib.  

- Wikkel de enkele ribs per stuk in met 2 plakken ontbijtspek.  

- Lak de Lucky ribs af met wat BBQ-saus.  

- Geef de consument een klein bakje BBQ-saus mee om de Lucky ribs na het bakken nog een keer af 
te lakken.  
 

Bereidingswijze consument: 
- Zorg ervoor dat de temperatuur van de BBQ ±160˚ʗ is.  

- Leg de Lucky ribs indirect op de BBQ.  

- Bak de spareribs ± 25 minuten.  

- Draai ze af en toe om zodat het spek aan alle kanten lekker krokant wordt.  

- Als de Lucky ribs klaar zijn lakt u ze af met de BBQ-saus.  
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12. balletjes in saus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benodigdheden 

Art. nummer Omschrijving Hoeveelheid 

12488 AMB GEBRADEN BALLETJE  2kg  ALERT 1 kilo 

   

18209 KETJAPSAUS  3.3kg  HELA 500 gram 

60744 KETJAPSAUS  2.7ltr 500 gram 

64057 KETJAPSAUS  3kg  WM 500 gram 

   

12502 JAPANSE KETJAPSAUS  5.5kg  EPOS 500 gram 

   

18559 PANGANGSAUS  3.3kg  HELA 500 gram 

60761 PANGANG SAUS PURE  2.7ltr 500 gram 

64001 PANGANGSAUS  3kg  WM 500 gram 

   

64086 PIRI PIRI SAUS  2.35kg  WM 500 gram 

60774 PIRI PIRI SAUS  2.7ltr 500 gram 

12501 PIRI PIRI SAUS  5kg  EPOS 500 gram 

   

18500 JAPANSE SESAMSAUS 3kg YAMA 500 gram 

   

64115 ZIGEUNERSAUS  2.4kg  WM 500 gram 

17011 ZIGEUNERSAUS  3kg  EPOS 500 gram 

63020 ZIGEUNERSAUS  3kg EUROMA 500 gram 

 
Bereiding: 
Meng 1 kilo balletjes met 500 gram saus naar keuze en verdeel deze balletjes over de aluminium 
grillschaaltjes.  
 

Consument: 

 Verwarm de oven, inclusief de schaal, voor op 160℃.  

 Als de oven op temperatuur is, plaats dan de voorgegaarde honeypops in de schaal en 
verwarm deze 5 – 6 minuten.  
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13. cowboyvlees 
 

Benodigdheden 

Art. nr. Omschrijving Gewicht/aantal 

44134 NEKKEN Z/B GEKANT  9 kg 9 kg 

18009 BEEF YERKEY 250 gram 

13084 COLOROZAZOUT 180 gram 

16942 HELA BAKSPRAY FLES 1 

 
Bereidingswijze: 

 Snijd de procureur in plakjes van 0,5 cm. 

 Maak een pekel van 1 liter water, 250 gram Jerkey en 18- gram coloroza zout. 

 Meng de pekel met 9 kilo lapjes. 

 Laat deze minimaal 24 uur staan. 

 Leg de lapjes op het rooster van de oven en bak deze ca. 7-8 minuten af op 175 graden.  

 Ook heerlijk met dillesaus.  

 

  



 

Meer informatie over dit concept? Ga naar versalert.nl/voorelkwatgrills 

 
14. oosterse kipspareribs 

 
 
 

Benodigdheden 

Art. nummer Omschrijving Hoeveelheid 

21554 KIPKARBO Z/RUG Z/VEL 1 kilo 

17179 TANDOORI MARINADE AMBACHT 6kg 50 gram 

17034 CHINESE ROASTSTEAKKRUIDEN 2kg 50 gram 
 

Bereiding: 

 Kruid de kippendijen met Chinese Roaststeakkruiden en marineer vervolgens met de 
Tandoori marinade.  

 Laat de kruiden 12 uur intrekken.  

 Grill de kippendijen in een voorverwarmde steamer van 150℃, 20% vocht tot een kern van 

72℃.  

 Laat vervolgens de kippendijen afkoelen.  

 
Consument: 

 Haal de kipspareribs uit de zak. Verwarm de oven, inclusief de schaal, voor op 150℃.  

 Als de oven op temperatuur is, plaats dan de voorgegaarde kipspareribs in de schaal en 
verwarm deze 10 minuten.  

 Bereiding in de magnetron: kipspareribs in de magnetronzak, vermogen 750 - 900 watt 
gedurende 3 à 4 minuten. 
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15. Indische kip 
 
 
Benodigdheden 

Art. nummer Omschrijving Hoeveelheid 

22046 Kuikenfilet half 200-250gr  10kg  KROONKIP  1 kilo 

12413 SATESCHIJVEN MELANGE 3kg 40 gram 

11674 INDISCHE SOJASAUS 5.5kg 50 gram 

 
 
Bereidingswijze: 

Kruid de kip rondom met de Satéschijven melange en marineer vervolgens de kip met de Indische 

sojasaus. Laat de kruiden 12 uur intrekken. Grill de kip in een voorverwarmde steamer van 150℃, 

20% vocht tot een kern van 72℃. Laat vervolgens de kip afkoelen. 

 

Bereidingswijze consument: 

 Haal de kip uit de zak. Verwarm de oven, inclusief de schaal, voor op 150℃. Als de oven op 
temperatuur is, plaats dan de voorgegaarde kip in de schaal en verwarm deze 20 à 25 minuten. 
Bij een halve kip is 15 minuten voldoende. 

 Bereiding in de magnetron: kip in de magnetronzak, vermogen 750 - 900 Watt gedurende 3 à 
4 minuten. 
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16. KIPFRIET  
 

 
Benodigdheden 

Art. nummer Omschrijving Hoeveelheid 

71385 Kipfrietpaal B&P 1 st 

 
Bereiding: 

 Snijd eerst schijven van de frietpaal en leg deze op een stapel en snijdt daarna de frietjes.  

 Houd de dikte van de Kipfrietjes op 1 tot 1,5 cm.  

 Je kunt ze ook zo dun maken als de bekende Franse frietjes. Test uit welke dikte bij u past.  

 Frituur de gesneden frietjes 2-3 minuten op 180 graden. De kipfrietjes kunnen ook in de oven 
gebakken worden.  

 Leg de frietjes op een geperforeerde plaat en plaats deze 8 – 10 minuten in de oven op 180 
graden 100% droge lucht.  

 Om beschadigingen te voorkomen wel op het rooster af laten koelen.  
 

 
Consument: 
 

 De kipfriet lekker op kamer temperatuur snacken! 


