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Het BBQ-seizoen is hier! 
Bij uitstek het moment waarop alle grill-liefhebbers hun vurige 

verlangen naar de vlezigste barbecue kunnen stillen.  

De Vegetarische Slager serveert een heerlijke reeks recepten 
met in de hoofdrol: ons nieuwe, plantaardige vleesch. Zo hoef je 
komend BBQ-seizoen geen traditie in rook op te zien gaan. Zet je 
schrap voor sappige burgers, kippige spiesjes en malse worstjes 

waar elke vleesliefhebber in vuur en vlam van raakt.
 

Ook geven we je 10 griljante tips voor een succesvolle barbecue, 
zodat je kunt hacken, ‘glazen’, roken, grillen en uiteindelijk 

jouw BBQ-skills naar een hoger niveau zult tillen. Iedereen is 
uitgenodigd voor een barbecue zónder iets te laten schieten.

Hugo Verkuil, 
CEO van De Vegetarische Slager

MeNU
VAN DE DAG
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# B B Q W I T H O U T S A C R I F I C E

Marineren, rijgen, grillen - het is hoog tijd
Een vurig verlangen, die malse bite

Blijf dit BBQ-seizoen als vanouds genieten
Want met ons nieuwe vleesch  
hoef je niets te laten schieten

Chop it when it’s hot! Een vlezige barbecue is zo 
gefikt met het nieuwe vleesch van De Vegetarische 
Slager. Geniet van deze tien griljante tips en malse 
BBQ-recepten, voor iedereen die dit BBQ-seizoen 

niets wil laten schieten. 
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10 x 
BBQ-TIPS

VOOR EEN GRILJANTE BARBECUE  
MET HET NIEUWE VLEESCH
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1 

EEN SERENADE AAN MARINADE
Je weet wat ze zeggen: ‘een goede voorbereiding is het halve werk’. Voor 

barbecueën is dit de ‘holy grill’ onder de spreekwoorden, in het bijzonder als 

het gaat om marineren. Laat ons vleesch bij voorkeur ’s nachts of op zijn minst 

voor een paar uur marineren, en je kunt een heuse smaackexplosie verwachten 

tot de laatste, sappige bite. Marineren helpt ook om te voorkomen dat smaken 

overstemd raken door de toevoeging van rook. Ook kun je eens proberen om 

iedere 10 minuten verse marinade aan te brengen tijdens het grillen. Dit voegt 

vocht toe en houdt de rokerige smaak vast als het vleesch karamelliseert. 

Onze vegan Kipstuckjes zijn een ster in het opnemen van smaken. Rijg ze na 

het marineren op een spies en gril ze voor 4 tot 6 minuten, tot er een bruin en 

knapperig randje ontstaat. Voor het gemak kun je de volgorde ook omgooien: 

eerst rijgen, dan marineren. Dat voorkomt plakkerige situaties! 

WAAR ROOCK IS, IS SMAAK
Als je het over de perfecte barbecue hebt, dan zijn er twee dingen die 

een unieke rooksmaak garanderen: houtskool en een deksel. En ja, 

gasbarbecues zijn erg handig, maar dat levert vaak niet de welbekende 

roocksmaack op die je met kolen creëert. Bovendien helpt een deksel met 

het vasthouden van smaak en de temperatuur. Probeer het eens –  

geen smaaksensatie hoeft in rook op te gaan. 
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 3
GLANSROL  
Het nieuwe vleesch verdient een glansrol! Op onze receptpagina’s van dit 

receptenboek (vanaf pagina 18 t/m 33) geven we je tips voor de leckerste 

glazes om ons vleesch mee te glazuren. De glaze kun je het beste aanbrengen 

met een speciale borstel. Maar let op bij de aanschaf: veel borstels zijn 

gemaakt van dierenhaar. Kies in plaats daarvan voor een synthetische of 

rubberen borstel, zo haal je het dier volledig uit de voedselketen.  

 4 
SPIESTIP

Als je houten spiesen gebruikt, laat ze 

dan een paar uur van tevoren in koud 

water weken. Zo voorkom je dat ze 

verbranden op de barbecue. 

5
LAKKEN, NIET BLIJVEN PLAKKEN

Het nieuwe vleesch heeft in veel gevallen  

een lager vetgehalte dan dierlijk vlees.  

Dat betekent dat er minder vet vrijkomt bij  

het grillen. Om plakkerige situaties op de grill 

te voorkomen, raden we je van hartigste aan 

om er wat olie op te lakken voor je het op  

de barbecue legt.
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6 
HELEMAAL GEREED(SCHAP)
Over het juiste gereedschap beschikken is vaak de sleutel tot 

succes bij veel barbecues. De nummer één tool is een goede 

tang: daarmee til en gril je het nieuwe vleesch (letterlijk) naar 

een hoger niveau. Een goede spatel, BBQ-grillmand en een 

stevig paar handschoenen kunnen we je ook aanraden. 

7 BARBECUE ZONDER DE KEERZIJDE
Te vaak keren zorgt ervoor dat burgers, zoals onze vegan 

Ereburger, droog worden. Of nog erger: dat het vleesch aan  

het rooster blijft plakken of uiteindelijk breekt. Vermijd te vaak 

keren voor die perfeckte en sappige burger.

12 13



9 
LEAFDE GAAT DOOR DE NEUS

Een voordeel van de houtskoolbarbecue is de aantrekkelijke 

geur. Creëer een aromatisch feest (zonder beest) door wat 

verse kruiden zoals rozemarijn of tijm en wat sinaasappel-  

of citroenschil toe te voegen aan de smeulende kolen voordat 

je begint met koken. Iedereen staat binnen no-time voor  

je tuindeur, met zo’n heerlijcke geur. 

10 
CHILLEN VOOR HET GRILLEN

De lijn tussen verrassing en verassing is flinterdun. Wacht op  

het juiste moment voordat je het vleesch op de grill legt. Het ideale 

moment om te beginnen met grillen is wanneer de vlammen zijn 

gedoofd en de kolen wit worden en smeulend heet zijn. Ze zien er dan 

grijs uit met een glans, en zorgen dan voor de heetste en  

meest gelijkmatige warmte. 

 8 
CHOP IT WHILE IT’S HOT
Het ligt misschien voor de hand, maar het nieuwe vleesch is het 

leckerst als het warm wordt gegeten. Wanneer het vleesch te 

veel afkoelt verandert de textuur. Daarom: chop it while it’s hot!

Dat waren ze: de tien BBQ-tips van De Vegetarische Slager. Pas ze toe bij de BBQ-recepten 

op de volgende bladzijdes en je eerstvolgende barbecue wordt een griljant succes! 
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#BBQWITHOUTSACR I F ICE

De messen zijn geslepen, 
kruidige marinades staan klaar

Op de volgende bladzijdes vind  
je 8 vlezige BBQ-recepten 
we treffen je graag daar

Hacken, roken, glazen
Niemand hoeft z’n BBQ-tradities  

in rook op te zien gaan

Met vegan kipspiesjes en 
malse worsten, regelrecht bij 

De Vegetarische Slager vandaan



BEREIDING
Rijg de vegan Kipstuckjes aan de satéprikkers en 
bestrijk ze met een beetje olijfolie.

Pel en plet de knoflookteentjes, doe ze in een kom.
Verwijder de takjes rozemarijn van de stelen en plet 
ze licht.

Meng de knoflook met de rozemarijn, de balsamico-
azijn, gemalen zwarte peper, ketchup, demerarasuiker 
en chilipoeder naar smaak. Voeg een scheutje  
olijfolie toe.

Gril de vegan bbq-kipspiesjes 2-3 minuten aan elke 
kant tot ze bruin zijn. Bestrijk met de rozemarijn, 
zwarte peper en knoflookmix. Gril nog 1-2 minuten  
en serveer direct.

Tip: Deze vegan kipspiesjes zijn overheerlijck met 
gepofte aardappels en een rucolasalade met rode ui.

PERSONEN:   4
BEREIDINGSTIJD:  30 minuten

INGREDIËNTEN 
320 g  vegan Kipstuckjes (2 pakken)
3  teentjes knoflook
2  lange stelen verse rozemarijn
2 el  balsamico-azijn
10 el  (Hellmann's) tomatenketchup
2 el  donkere demerarasuiker
¼ – ½ tl  chilipoeder
½ el  grofgemalen zwarte peper
- olijfolie naar smaak

Extra: 4 spiesjes; zeer hete BBQ of grill.

Vegan kipSpiesjes  
met BBQ-glaze

MET ROZEMARIJN & KNOFLOOK

Je hoeft de barbecue niet 
opnieuw uit te vogelen! Hiermee 

houd je de kip buiten schot, 
zonder dit icoon te laten schieten
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Vegan 
kip(spiesjes)

PERSONEN:   4
BEREIDINGSTIJD:  30 minuten

INGREDIËNTEN 
320 g vegan Kipstuckjes (2 pakken)
100 ml  olijfolie
2  teentjes knoflook
4  sinaasappels om te persen
2½ tl  gerookte paprikapoeder
1-3 tl  sambal of hete chilisaus
100 g  gepelde pistachenoten
8 el Hellmann's vegan mayonaise
3-4  takjes verse koriander of peterselie
- Zout en peper
 
Eventueel 4 broodjes om op te serveren

Extra: 4 spiesjes; zeer hete BBQ of grill

Zet de pan met het sapmengsel op hoog vuur, breng 
aan de kook en kook tot de helft van het vocht is 
verdampt. Haal de pan van het vuur.

Roer de paprika en 1-2 theelepels sambal of hete 
chilisaus naar smaak erdoor (hoe meer je toevoegt, 
hoe heter). Kruid met peper en zout.

Maak vervolgens de dip. Schep 3 eetlepels van het 
sinaasappelvocht in een kom.

Hak de helft van de pistachenoten grof en de andere 
helft heel fijn. Voeg alle fijngehakte pistachenoten en 
de helft van de grofgehakte pistachenoten toe aan de 
kom met het sinaasappelvocht. Roer de Hellmann's 
vegan mayo erdoor. Proef en kruid eventueel bij.

Giet de resterende sinaasappelvloeistof in een 
ondiepe schaal en roer er 100 ml olijfolie door om 
een smakelijke kipmarinade van sinaasappelsap  
te maken.

Bereid de vegan kipspiesjes door de vegan 
Kipstuckjes op 4 spiesen te rijgen. Rol ze door de 
marinade en laat in de schaal minimaal 10 minuten 
of liever een paar uur marineren. Draai af en toe om.
Grill de vegan spiesjes 3-4 minuten tot ze bruin zijn, 
draai ze 3 keer om en bestrijk ze daarbij met een 
beetje marinade.

Hak de koriander- of peterselieblaadjes fijn. Haal 
de geroosterde Kipstuckjes van de spiesjes en leg 
ze op borden of serveer ze op een broodje. Lepel 
de mayonaise, sinaasappel en pistache dip over de 
blokjes.

Top het af door de resterende sinaasappelschil, 
pistachenoten en de kruiden erover te strooien.

MET SINAASAPPELSAUS OP SANDWICHES

BEREIDING 
Pel en plet de knoflookteentjes en doe ze in 
een pan. Rasp de schil van de sinaasappels 
grof in een kom. Voeg ¾ van de schil toe aan de 
knoflook in de pan. Houd de rest apart om het 
gerecht af te maken. Pers de sinaasappels en 
giet het sap in de pan.
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 Een vurig verlangen, die malse bite
’t Duurt nu vast niet lang meer, 

tot je deze aansnijdt

Vegetarische Bratwurst 
met bierglaze

EN AARDAPPELSALADE

PERSONEN:   4
BEREIDINGSTIJD:  40 minuten

INGREDIËNTEN 
Bratwursts: 
4 vegetarische Bratwursten (2 pakken)
100 ml  donker bier
4  verse salieblaadjes of 3 tl gedroogde salie
4 el  grove mosterd
8 el  Hellmann's smokey BBQ-saus
- olijfolie
- versgemalen zwarte peper
 
Voor de vegan aardappelsalade:
500 g  vastkokende aardappelen
100 ml  groentebouillon (van een bouillonblokje  
 of zelfgemaakt)
2  middelgrote uien
3 el  zonnebloem- of koolzaadolie
2 el  witte wijnazijn of witte balsamico-azijn
1 el  grove mosterd
1 snufje  nootmuskaat, zout, peper en suiker
3 el  vers gehakte peterselie

Extra: zeer hete BBQ of grill.

BEREIDING
Schenk het bier in een pan, voeg de salie en 1 tl 
peper toe. Breng aan de kook en kook tot de vloeistof 
voor de helft is ingekookt.

Roer de mosterd en BBQ-saus erdoor.
Was de aardappelen met de schil, doe ze in een pan 
en bedek ze met koud water. Breng aan de kook, 
voeg een beetje zout toe en kook op middelhoog vuur 
met de deksel erop.

Snijd intussen de uien fijn en bak ze in een grote pan 
met 1 el plantaardige olie tot ze glazig zijn.

Om de dressing te maken, giet de bouillon in de 
pan met de uien en verwarm. Haal van het vuur en 
breng op smaak met de witte wijnazijn, mosterd, 
nootmuskaat, zout, peper en suiker. 

Giet de aardappelen goed af en laat ze een beetje 
afkoelen. Snijd ze in blokjes en doe ze in een grote 
serveerschaal. Giet de warme dressing erover 
en meng alles door elkaar. Laat de salade indien 
mogelijk 30 minuten staan en meng af en toe.

Breng tot slot de vegan aardappelsalade op 
smaak met zout en peper en meng er 2 eetlepels 
plantaardige olie door. Garneer met peterselie.

Leg de Bratwursten op de barbecue of grill en bak 
ze bruin, draai ze regelmatig om. Bestrijk ze aan alle 
kanten met het glazuur en laat ze nog 1-2 minuten 
op de grill staan. Serveer dit vegetarische Bratwurst-
recept met de klassieke Duitse aardappelsalade.

Tip: lecker met botersla en extra mosterd.
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Een hen-satie  
op de barbecue

en hak 2 teentjes knoflook en de ui fijn. Verhit 
een flinke scheut olijfolie in een pan en roerbak 
de gesneden ingrediënten 3 minuten. Roer de 
gerookte paprika erdoor. Voeg een takje tijm, 100 ml 
appelsap en 200 ml koud water toe. Breng aan de 
kook en kook op middelhoog vuur gedurende 30-35 
minuten tot het meeste vocht is verdampt en het 
mengsel is ingedikt. Roer af en toe. Proef en breng 
op smaak met peper en zout. Verwijder het takje 
tijm. Serveer de saus warm of koud bij de vegan 
souvlaki.

Om de marinade te maken, pel en plet 1 teentje 
knoflook en voeg toe aan een pan. Verwijder de 
blaadjes van 4 takjes tijm. Voeg ze toe aan de 
knoflook met 100 ml appelsap, 1 theelepel peper, 
½ theelepel zout en 6 eetlepels olijfolie. Breng aan 
de kook en kook tot de vloeistof voor de helft is 
ingekookt. 

Rijg de vegan Kipstuckjes aan spiesjes. Bestrijk ze 
met de marinade en laat minstens 5 minuten staan.
Bestrijk de souvlaki vlak voor het grillen nog een 
keer met een beetje marinade.

Barbecueën zonder deksel: 
Leg de vegan souvlaki 6-8 minuten op de barbecue, 
keer en bestrijk ze regelmatig met marinade.
Barbecueën met deksel en houtsnippers: 
Plaats het aluminiumfolie en de houtsnippers in het 
midden van het grillrooster met de souvlaki ernaast, 
dek af met de deksel en laat 2 minuten staan. Haal 
de deksel van de BBQ, draai de souvlaki om en 
bestrijk met marinade. Dek opnieuw af en laat nog 
2 minuten staan. Herhaal dit twee keer. Serveer de 
vegan souvlaki met de BBQ-paprikasaus ernaast.

PERSONEN:   4
BEREIDINGSTIJD:  65 minuten

INGREDIËNTEN 
320 g vegan Kipstuckjes (2 pakken)
2  rode paprika's
1  klein stukje rode chilipeper
3  teentjes knoflook
1  grote ui
5  takjes tijm
7 el  olijfolie
1½ el  gerookte paprika
200 ml  appelsap
- zout en peper
 
Extra: 4 lange spiesen; zeer hete BBQ, liefst 
eentje met deksel.

BEREIDING 
Om de vegan paprikasaus te maken, halveer 
de paprika's en verwijder de zaadjes. Snijd 
het in kleine stukjes. Snijd de rode peper fijn 
en verwijder de zaadjes. Hoe meer je aan het 
gerecht toevoegt, hoe heter het resultaat. Pel 

Vegan  
kip-souvlaki 

MET PAPRIKASAUS
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Hoe je ‘t ook wendt of keert, 
vlezig succes gegarandeerd

Geroockte  
Ereburger

MET VERSE TOMATENCHUTNEY

PERSONEN:   4
BEREIDINGSTIJD:  45 minuten
 

INGREDIËNTEN 
4  vegan Ereburgers (2 pakken)
1  grote ui
4  grote rijpe tomaten
3 el zonnebloemolie
1 – 2 tl  chilipoeder
2 el  lichtbruine suiker
25 g  verse gember
½ tl  gemalen piment
6 el  vegan BBQ-saus
- zout en peper

Extra: zeer hete BBQ, liefst eentje met deksel. 
Als je een barbecue met deksel gebruikt, heb je 
3 eetlepels appel- of eikenhoutsnippers nodig, 
verspreid over een klein stukje aluminiumfolie 
om rook te creëren . Besprenkel de houtsnip-
pers voor het koken met 1 el water.

BEREIDING
Maak eerst de tomatenchutney. Schil en hak de ui fijn. 
Snijd de tomaten in kleine stukjes.

Doe de ui in een diepe pan met een scheutje 
zonnebloemolie en fruit 5 minuten zachtjes op 
middelhoog vuur. Voeg een snufje chilipoeder toe. 
Zet het vuur hoger en roer de tomaten en suiker 
erdoor. Blijf 5 minuten roeren. Zet het vuur lager. 
Voeg 1 theelepel peper en ½ theelepel zout toe. Laat 
ongeveer 20-25 minuten sudderen tot het een dikke 
saus wordt. Proef en pas de kruiden aan. Serveer 
warm of koud.

Maak ondertussen de glaze: schil en rasp de gember 
in een middelgrote kom. Voeg ½ theelepel piment, een 
scheutje olie en 6 eetlepels smokey BBQ-saus toe.

Bestrijk de burgers met wat olie.

Barbecueën zonder deksel: Leg de burgers 6-8 
minuten op de BBQ, draai ze regelmatig om. Bestrijk 
ze daarna met het glazuur en bak ze nog 1 minuut.

Barbecueën met deksel en houtsnippers: Plaats het 
aluminiumfolie met de houtsnippers in het midden 
van het grillrooster met de burgers ernaast, dek af en 
laat 2 minuten staan. Open de BBQ, draai de burgers 
om. Dek opnieuw af en laat nog 2 minuten staan. 
Herhaal dit nog twee keer. Bestrijk de burgers, dek af 
en kook nog een minuut.

Serveer met de verse tomatenchutney.

Tip: deze burgers zijn heerlijck met geroosterd brood 
(van de barbecue) en een groene salade.
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MET OLIJVEN EN PAPRIKA

PERSONEN:   4
BEREIDINGSTIJD:  35 minuten
 

INGREDIËNTEN 
320 g  vegan Gehacktmanschap (2 pakken)
1  rode paprika
150 g  zwarte olijven (zonder pit)
2 el  gerookte paprikapoeder
½ el  gedroogde uienpoeder
½ el  gedroogde knoflookpoeder
½ – 1 tl  chilipoeder
1-2  eetlepels olijfolie
-  zout en peper

Extra: 8-12 cocktailprikkers (geweekt in koud 
water); zeer hete BBQ of grill

BEREIDING
Halveer de paprika. Snijd 1/8e van de paprika en 6 
olijven in zeer kleine stukjes en zet dit apart.
Snijd de rest van de paprika in stukjes van 1 cm en 
rijg deze met de rest van de olijven op de cocktail-
prikkers.

Meng de zeer kleine stukjes paprika en olijf met het 
vegan Gehacktmanschap, paprikapoeder, uienpoe-
der, knoflookpoeder, ½ tl peper, een snufje zout en 
½-1 tl chilipoeder (naar eigen smaak).

Vorm van het vegan Gehacktmengsel 12 minibur-
gers. Bestrijk de vegan bbq-burgers evenals de 
paprika en olijvenstokjes met olijfolie.

Leg de mini-burgers, paprika en olijvenstokjes op de 
BBQ en gril ze circa 6 minuten. Draai regelmatig.

Tip: direct uit de koeling is ons Gehacktmanschap 
nog beter te kneden. Stop ze na het vormen terug in 
de koelkast en haal ze er pas weer uit als je ze gaat 
bereiden.

Mini vegan  
burgers 
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All sizzle, no sacrifice

PERSONEN:   4
BEREIDINGSTIJD:  30 minuten

INGREDIËNTEN 
4  vegan Pluimfeest Burgers (2 pakken)
6  verse ananasschijven
2  lente-uitjes
100 ml  sinaasappelsap
6 el  (Hellmann's) tomatenketchup
6 el  zoete chilisaus
-  zonnebloemolie

Extra: zeer hete BBQ, liefst eentje met deksel. 
Als je een barbecue met deksel gebruikt, heb je 
3 eetlepels appel- of eikenhoutsnippers nodig, 
verspreid over een klein stukje aluminiumfolie 
om rook te creëren. Besprenkel de houtsnippers 
voor het koken met 1 el water.

BEREIDING 
Voor de saus: Snijd 2 plakjes ananas en de lente-
uitjes fijn. Breng het sinaasappelsap aan de kook 
met de gesneden ananas en kook tot het sap voor de 
helft is ingekookt en de saus een beetje stroperig is. 
Roer de ketchup, zoete chilisaus en de gesnipperde 
lente-ui erdoor.

Bestrijk de burgers met een beetje olie.

Barbecueën zonder deksel: Leg de burgers en 
4 plakjes ananas op de barbecue en gril ze 6-7 
minuten, draai ze regelmatig om.

Barbecueën met deksel en houtsnippers: Plaats 
aluminiumfolie met de houtsnippers in het midden 
van het grillrooster met de burgers ernaast, dek 
af en laat 2 minuten staan. Open, draai de burgers 
en ananas om. Dek de barbecue af en laat nog 2 
minuten staan. Herhaal nog een keer.

Serveer de gerookte vegan krokante kipburgers met 
de schijfjes ananas en de zoetzure saus ernaast.

Geroockte vegan 
knapperige kipburgers

MET ZOETZURE SAUS
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PERSONEN:   4
BEREIDINGSTIJD:  30 minuten
 

INGREDIËNTEN 
4  vegan Bofkipburgers (2 pakken) 
25 g  verse gember
1  teentje knoflook
3 el  sesamolie
2 el  sojasaus
4 el  Hellmann's Vegan Mayo
1-2 el  wasabi
2 el  geroosterde sesamzaadjes
- gemalen peper

Extra: zeer hete BBQ of grill

BEREIDING 
Begin met het maken van de marinade. Schil en rasp 
de gember boven een bord. Pel en pers de knoflook 
en voeg toe aan de gember. Voeg 2 eetlepels 
sesamolie, de sojasaus en wat peper toe. Goed 
mengen.

Voeg de vegan Bofkipburgers toe aan de marinade. 
Druk ze erin en draai ze om. Herhaal aan de andere 
kant. Laat minimaal 10 minuten marineren.
Meng ondertussen de mayonaise met wasabi naar 
smaak.

Leg de burgers 7-9 minuten op de barbecue en keer 
ze regelmatig om.

Leg ze in een serveerschaal en besprenkel met nog 
wat sesamolie en de geroosterde sesamzaadjes. 
Serveer de wasabimayonaise ernaast.

Tip: laat de burgers bij voorkeur de hele nacht 
marineren in de koelkast; smaackexplosie 
gegarandeerd!

MET SESAMCRUNCH EN WASABI-MAYO

Vegan  
BBQ-kipburger
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VINd ze iN dE 
SUPermarkt

Onze BBQ-favorieten zijn verkrijgbaar  
bij de volgende supermarkten:

34 35



Vind ons ook op social media 
  @devegetarischeslager 

Tag @devegetarischeslager of voeg #BBQwithoutsacrifice toe aan 
je leckerste BBQ-momenten met De Vegetarische Slager. Voor meer 

inspiratie: bezoek onze website www.devegetarischeslager.nl

BBQ WITHOUT SACRIFICE


