
BBQ Pork Belly

11004555

Makkelijk groot vlees

Ingrediënten Omschrijving Art. nr.
1 kg Varkens (buikspek)
150 gram Javaanse ketjapmarinade 52025

Bereidingswijze
· Marineer het buikspek met de Javaanse ketjapmarinade.
· Vacumeer het buikspek gedurende 12 uur.
· Gaar het buikspek sous-vide gedurende 8 uur op 78°C.
· Koel de buik terug alvorens het verpakken.
Bereidingsadvies
Grill de BBQ Pork Belly in circa 15 minuten krokant.
Serveertip
Serveer de BBQ Pork Belly ook eens dun gesneden op een brioche broodje.



Zalmfilet Schotel

11004567

Varieer met Vis op de BBQ 

Ingrediënten Omschrijving Art. nr.
500 gram Zalm (filet)
naar smaak Surinaamse Rubmix spicy 52481
200 gram Krieltjes (voorgekookt)
15 gram World Grill Suriname 50025
100 gram Witte kool (gesneden)
2 stuks Aluminium bakje (laag)

Bereidingswijze
· Vermeng de krieltjes met de World Grill Splendid Suriname.
· Bestrooi de Zalm licht met de Surinaamse Rubmix Spicy.
· Leg de witte kool op de bodem van de ovenschaal.
· Plaats hier boven op de krieltjes.
· Leg de zalm op de krieltjes.
Consumentenbereidingsadvies
Plaats de Zalmfilet Schotel in een voorverwarmde afgesloten BBQ of oven van 175°C gedurende 15 minuten.
Serveertip
De Zalmfilet Schotel is ook erg lekker met kousenband in plaats van witte kool. 



BBQ Braadstuk

11004568

Pittig gebraad

Ingrediënten Omschrijving Art. nr.
Naar Smaak Surinaamse Rubmix spicy 52481
1 kg Kalfs dunne lende 
150 gram Abrikozen gedroogd (geweld)
175 gram Salami
15 stuks Sateprikker

Verstegen Katoenkoord rood/wit 383601

Bereidingswijze
· Snijd 100 gram van de gewelde abrikozen in fijne blokjes.
· Beleg de vleeskant van de kalf dunne lende met de abrikozen blokjes en leg hier op de plakjes salami.
· Knoop de dunne lende voorzichtig op met Katoenkoord rood/wit.
· Wrijf de kalfs dunne lende in met de Surinaamse Rubmix Spicy.
· Steek ter hoogte van ieder touwtje een sateprikker met een abrikoos hieraan geregen in de kalfs dunne lende.
Bereidingsadvies
Braad het BBQ Braadstuk in een afgesloten bbq of oven op 165°C tot een kern van 63°C.
Serveertip
Het BBQ Braadstuk gaat goed samen met een frisse salade van zomergroenten.



Varkenshaas Suri

11004579

Caribische sleetje

Ingrediënten Omschrijving Art. nr.
1 kilo Varkenshaas 
90 gram World Grill Splendid Suriname 50002
4 stuks Aluminium bakje (1 persoons)
150 gram Zoete aardappel (brunoise, geblanch
150 gram Ananas (blokjes)

Bereidingswijze
· Snijd de varkenshaas in plakken van circa 2 cm dik.
· Smeer de varkenshaas stukjes in met World Grill Splendid Suriname.
· Leg de varkenhaas stukjes in het aluminium bakje.
· Bestrooi de schotel met de ananas en zoete aardappel stukjes.
Bereidingsadvies
Gaar de Varkenshaas Suri in een afgesloten BBQ bij 185°C gedurende circa 11 minuten.
Serveertip
De Varkenshaas Suri gaat erg goed samen met Knoflooksaus (art.num. 426702).



BBQ Groenteschotel
in Surinaams jasje

11004582

Heerlijk bij gegrilde kippenpoten.

Ingrediënten Omschrijving Art. nr.
200 gram Aardappelpartjes (ongekookt)
200 gram Paprika (rood in blokjes)
200 gram Sperziebonen
200 gram Paprika (groen in blokjes)
200 gram Uien (halve ringen)
90 gram Hindoestaanse kerriemarinade 48425
naar smaak Spicemix del Mondo Suriname 52281
naar gebruik Aluminium bakje (laag)
naar gebruik Aluminiumfolie (vellen)

Bereidingswijze
· Doe de aardappelpartjes, paprika rood/groen, sperziebonen, ui samen in een mengkom.
· Voeg de Hindoestaanse Kerriemarinade toe aan het geheel en meng het goed door elkaar.
· Verdeel de gemarineerde groentemix naar gewenst gewicht over de aluminum bakjes.
· Bestrooi de bovenzijde met Spicemix del Mondo Suriname. 
Bereidingsadvies
Omwikkel de aluminium schaaltjes met BBQ groenten met aluminumfolie en gaar het geheel in een BBQ met 
deksel gedurende 20-25 minuten.


