
Gegrilde paprikamet spinazieburger
 
2 rode paprika'splantaardige oliezout
4 spinazieburgers1 teentje knoflook1 eetlepel crème fraîche1 eetlepel mayonaisebieslook

Evt. eetbare bloemen voor garnering
 

Vooraf: laat de spinazieburgers ontdooien. Snijd
de paprika doormidden, verwijder de steel en de
zaadjes. Besprenkel de binnen- en buitenkant met
olie en wat zout. Vul elke helft van de paprika met
de spinazieburger. Snipper de knoflook en meng
met de crème fraîche, mayonaise en bieslook tot
een dikke saus.
 
Tijdens: Leg de paprika's op de BBQ en laat op
de indirecte kant van de BBQ in ca. 20 minuten
gaar worden. Bak ook op de gevulde zijde van de
paprika, zodat er mooie grillstrepen komen.
Schep de saus op de paprika en garneer met
bieslook en eetbare bloemen.
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BBQ gerecht (4 personen)
Voorbereiden: 10 minuten
Bereiden ca. 20 minuten



Snijd alvast de mango en avocado in plakken.
Besprenkel de avocado iets met citroen, zodat de
plakjes mooi groen blijven.
 
Tijdens: Haal de bietenburgers zo kort mogelijk voor
bereiden uit de vriezer. Vet een dichte BBQ plaat of
schaal in met boter of olie. Plaats de bietenburgers
op de plaat. Bak de bietenburgers op de indirecte
kant van de BBQ in ca. 8 minuten, draai ze om en bak
de andere kant ook ca. 8 minuten. Snijd ondertussen
de broodjes open en leg de helften kort op de BBQ,
zodat er mooie grillstrepen ontstaan. Besmeer dan
beide helften met de honing-mosterd saus. Leg wat
rucola op de bodem, dan de bietenburger en
tenslotte de mango en de avocado.

Broodje
bietenburger
BBQ gerecht (4 personen)
Voorbereiden: ca. 10 minuten
Bereiden ca. 20 minuten

Broodje bietenburger
 
4 eetlepels mayonaise1 eetlepel mosterd1 eetlepel honing1 eetlepel citroensap4 bietenburgers4 rustieke broodjes of hamburger bollen

1 mango
1 avocado
handje rucola

Vooraf: Maak alvast van te voren de honing-
mosterd saus. Roer hiervoor de mayonaise, mosterd,
honing en citroensap door elkaar.

Nacho's met geplukte zwam

Kartonnen
 frietbakje

aluminium
 folie

400g nacho's

200g geraspte
 kaas

4 porties g
eplukte zwam

ca 4 eetl./ 60g cheese dip

ca 4 eetl./ 60g guacamo
le

ca 120g salsa

eventueel
 bosui voo

r garnerin
g

 

BBQgerecht (4 personen)
Voorbereiden: ca. 10 minuten
Bereiden ca. 10 minuten

Vooraf: Verdeel de nacho's over de frietbakjes en
bestrooi met geraspte kaas. Verdeel daaroverheen
een ontdooid portie geplukte zwam. Wikkel de
bakjes in de aluminiumfolie. 
 
Tijdens: Leg de bakjes ca. 10 minuten op de BBQ.
Haal de bakjes uit de folie. schep er guacamole en
cheese dip bij. Schep er wat salsa overheen en
garneer met bosui, bieslook en bieslook bloemen.
 


