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Puur, gezond en vers van eigen boerderij



BARBECUETRENDS 
De trendwatchers zien dat ook dit jaar het ge-
bruik van de barbecue  groeit. Dat komt met 
name doordat steeds meer mensen een ka-
mado aanschaffen (GreenEgg of BlackBastard). 
Daarmee kan je niet alleen barbecuen, maar 
ook grillen, bakken, roken en nog veel meer.  
 

TREND1 
Grote stukken  
kwaliteitsvlees 
De trend die vorig jaar al ingezet is, zet verder 
door. De vleesliefhebber gaat meer voor grote 
stukken vlees van de slager. Het gaat dan om de 
mooiste stukken van een koe of varken die soms 
uren op de barbecue liggen. Op de pagina hier-
naast vertellen we er wat meer over die stukken 
vlees en in onze winkel kunt u eenvoudig een 
kaart mee nemen met bereidingstips. 
 

TREND2 
De groene barbecue 
Wil je wat meer variatie, dan zorg je ook voor 
groente op de barbecue. Sommigen waagden 
het al eens met wat paprika, courgette of auber-
gine, maar tegenwoordig gaan ook groenten als 
venkel, artisjok en bieten op de grill. Of een ge-
pofte (zoete) aardappel, al dan niet gevuld. Lek-
ker en gezond. Ook is het dé oplossing voor een 
gezellig barbecuefeest als er vegetarische gas-
ten komen. 
 

TREND3 
Barbecueën met 
‘slecht’ weer 
De meeste mensen barbecueën vrijwel alleen 
met mooi weer, maar steeds vaker wordt de grill 
speciaal aangezet voor een gerecht, ongeacht 
het weer. Dan gaan we niet meteen buiten zitten 
met een fruitsalade en cocktails, maar wordt de 
barbecue enkel gebruikt om het gerecht klaar te 
maken. Steeds vaker wordt een deel van het ge-
recht op de barbecue bereid, zoals een stuk 
vlees, vis of de groenten. 
 

TREND4 
Hightech grillen 
Kookboeken vertellen vaak wel hoe lang iets op 
het vuur moet staan, maar die kunnen niet con-
troleren hoe het vuur zich ‘gedraagt’. Het weer 
heeft veel te zeggen over hoe je vlees gaart. Te-
genwoordig zijn er manieren om makkelijker te 
zien of je vlees of vis klaar is. Er zijn thermome-
ters waarbij je de temperatuur van het vlees 
kunt checken vanaf je telefoon, of een barbe-
cuestick die laat zien wanneer het gaar is.  
De bakstick kleurt rood als je vlees of vis gaar is, 
zo niet, blijft hij zwart. 

DE PERFECTE COTE DE BOEUF

1. Het vlees moet eerst op kamertempe-
ratuur komen. 
 
2. Laat de barbecue flink heet worden 
en zorg ervoor dat het rooster goed 
schoon is. 
 
3. Steek de kernthermometer in het 
vlees, leg het op het hete rooster. Als het 
vlees makkelijk loskomt van het rooster, 
draai je het 90º. Zo krijg je een mooi  
grillpatroon op je vlees. 
 
4. Draai de cote de boeuf om als deze de 
kerntemperatuur van 35º heeft bereikt. 
 
5. Haal het vlees van het rooster als de 
kerntemperatuur 52º is. 
 
6. Leg de cote de boeuf op een snijplank 
en laat het rusten onder aluminiumfolie. 
 
7. Kruid het vlees met peper en zout en 
snijd het (loodrecht op de vezels) in 
plakjes. 
 
8. Je kunt de plakjes om en om  
verdelen, zodat je allebei plakjes  
hebt van verschillende garing.

VOOR 2 PERSONEN 

BEREIDING: 
• 15 MINUTEN 

GRILLTECHNIEK: 
• DIRECT 

INGREDIËNTEN: 
• 1 COTE DE BOEUF, 
• ZOUT EN PEPER 

BENODIGDHEDEN: 
• KERNTHERMOMETER 
• ALUMINIUMFOLIE

BARBECUEDESSERT 
APPLE CRUMBLE  4 PERSONEN 
Ingrediënten: 
• 100 gram bloem 
• 125 gram suiker 
• 75 gram roomboter 
• 3 goudreinetten 
• 2 eetlepels citroensap 
• 2 theelepels kaneel 
• 1 snufje zout 
• 1 eetlepel zonnebloemolie 

Overig: 
• BBQ met deksel 
• Skillet (ø 27 cm) 
    of andere ovenschaal

Verwarm de BBQ tot 200 graden. 
 
Schil de appels en snijd ze in blokjes. Doe 
deze in een kom en voeg hier 25 gram van 
de suiker, de kaneel en het citroensap aan 
toe. Meng alles door elkaar en zet even 
aan de kant. 
 
Meng met de handen in een andere 
mengkom, de bloem, de rest van de sui-
ker, het zout en de boter tot er een krui-
meldeeg ontstaat. 
 
Vet de skillet in met de zonnebloemolie. 
Verdeel de appelblokjes over de bodem. 
Bedek de appel vervolgens met het krui-
meldeeg . 
 
Is de BBQ op temperatuur? Zet dan de 
skillet op het (indirecte deel) van het roos-
ter en sluit de BBQ met de deksel. Bak de 
apple crumble  in ongeveer 30 minuten 
goudbruin krokant. 
 
De porties kun je serveren met een bolle-
tje ijs en/of slagroom. Eet smakelijk!
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HET PURE VLEES
Botermals en intens van smaak

TOMAHAWK RIBEYE

PICANHA

De tomahawk komt uit de dikke en fijne rib 
in het ribstuk. De tomahawk is voorzien 
van veel intramusculair vet.  
Dit vet herken je aan de witte nerven  en  
geven het vlees de smaak en malsheid.

Ribeye wordt gesneden uit de rib van het 
rund. Hij zit aan de voorkant van de rug. 
Deze plek heeft weinig beweging gehad en 
zit er relatief veel vet aan. Dat maakt het 
enorm sappig en zacht. 

Picanha staat ook wel bekend als het 
staartstuk. Dit komt van het achterste deel 
van de rug waar bijna geen spieren zitten. 
Daardoor is het vlees bijzonder mals. De 
vetlaag eromheen zorgt voor de intense 
smaak van dit vlees. PROCUREUR

Procureur is de varkensnek zonder been. Het 
is een mooi dooraderd stuk vlees en is daar-
door smaakvoller dan andere delen van het 
varken.  Het wordt vaak gebruikt als braad-
stuk maar het is ook ideaal om er bijvoor-
beeld pulled pork van te maken.

Wil je deze mooie stukken vlees zelf succesvol 
bereiden op je barbecue of kamado?  RECEPTEN

De Côte de boeuf wordt bij de ribben van de 
koe weggesneden. Het vlees zit aan de voor-
kant van de rug en is erg zacht en mals. De 
malsheid van het vlees komt omdat de koe in 
de rug minder gespierd is. Hierdoor heeft het 
vlees ook een bijzonder fijne structuur. 
 
De Côte de boeuf heeft ook een behoorlijke 
vetrand en is daardoor is het vlees bijzonder 
vol van smaak.  

COTE  
DE BOEUF

Neem dan een GRATIS recepten /-bereidingskaart 
mee in de slagerij.



BARBECUE PAKKET  
POPULAIR~ 

 
hamburger 

barbecueworst 
gemarineerde speklap 

kipsaté

BARBECUE PAKKET 
DE LUXE 

 
gemarineerde kipfilet 

rundersteak 
gemarineerd filetlapje 

biefstukspies  
varkenshaasmedaillon 

kipsaté

BARBECUE PAKKET  
~BOURGONDISCH~ 

dry-aged burger 
varkenshaasmedaillon 

kipsaté 
biefstukspies 

ribeye 
barbecueworst pittig

BARBECUE PAKKET  
~ZONDER ZORGEN SPECIAAL~ 

VOOR 10 PERSONEN 
 

  8 gemarineerde procureurs 
8 hamburgers 

8 barbecueworsten 
16 kipsaté 

8 spareribs [2 ribs] 
8 gemarineerde speklapjes 

 
 

+ huzarensalade | kartoffelsalade | stokbrood | kruidenboter | 
satésaus | knoflooksaus | barbecue hotsaus 

 
Huurt u een barbecue, dan doen wij schoonmaak voor u.  

Uiteraard kunt u zelf uw pakket naar eigen smaak  
samenstellen. Wij helpen u daar graag mee. 

BARBECUE PAKKET  
~ZONDER ZORGEN DE LUXE~ 

VOOR 10 PERSONEN 
 

20 kipsaté 
6 pepersteaks 
6 kipshaslicks 
6 hamburgers 

6 gemarineerde filetlapjes 
6 biefstukspiesen 

6 varkenshaas medaillons 
 

+ huzarensalade | kartoffelsalade | stokbrood | kruidenboter 
satésaus | knoflooksaus | barbecue hotsaus 

 
Huurt u een barbecue, dan doen wij schoonmaak voor u.  

Uiteraard kunt u zelf uw pakket naar eigen smaak  
samenstellen. Wij helpen u daar graag mee.

met salade satésaus, hot-saus, knoflooksaus,  
kruidenboter, en stokbrood    vanaf 4 personen   -   p.p. 

BESTEL DIRECT ONLINE

BARBECUE  
PAKKETTEN

BARBECUE COMPLEET MAKEN

850

450

1250

14500 16000

1650

We hebben de populairste barbecuepakketten voor je samen-
gesteld, maar wil je je eigen pakket samenstellen, dan kan dat 
natuurlijk ook!  We denken graag met je mee. Kijk op  
www.bartens-slagerijen.nl voor meer barbecuepakketten.


