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Voorwoord
We gaan een heerlijke zomer tegemoet met BBQ- recepten passend bij een koolhydraatarme of –beperkte 

leefstijl. In dit receptenboek vind je dan ook zes verrukkelijke gerechten. Wij gaan je laten ervaren hoe je een 

watertandend BBQ-feestje geeft, passend bij jouw manier van eten. Zoals altijd ga je in dit E-book met pure, 

onbewerkte ingrediënten aan de slag. Deze maak je smaakvol door te experimenteren met kruiden, specerijen, 

groenten, sausjes en olijfolie of kokosolie,

Bedenk vooral dat koolhydraatarm of –beperkt BBQ-en geen beperkingen hoeft op te leggen. Met enkele kleine 

aanpassingen kom je al een heel eind. Een beperking legt zo’n druk op jezelf, dat is helemaal niet nodig. In dit 

E-book zal je zien hoe leuk en lekker deze manier van eten is. 

Laat je inspireren 
Letten op je koolhydraatinname hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Het wordt zelfs een makkie als je eenmaal 

doorhebt waar je in de supermarkt moet kijken. Het zal je bovendien een hele hoop tijd (en geld) schelen. Je kunt 

namelijk flink wat schappen overslaan! 

Daarnaast inspireert deze leefstijl je om creatiever te zijn (of worden) met eten. Er schuilt in ieder een 

keukenprins(es). En dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn! Neem bijvoorbeeld het recept op pagina 5. 

Mocht je meer inspiratie nodig hebben? Dat regelt het platform voluitlevenmetdiabetes.nl voor je. 

Dat doen wij door: 

• Inspirerende persoonlijke verhalen van mensen op te tekenen; 

• Interessante artikelen van experts en hun visie op voeding, beweging en gezondheid te delen; 

• Altijd de lekkerste, gezonde recepten te zoeken; 

• Een webshop vol handige producten aan te bieden. 

Haal inspiratie uit kookboeken 
Hoe zorg je ervoor dat je niet alleen gezond, maar ook vooral lékker eet? Door te beginnen met de recepten uit 

dit E-book. We geven je handvatten om te ontdekken hoe je BBQ ‘t nieuwe stijl. Om het makkelijk te maken vind 

je in onze webshop BBQ- boeken waar je vanavond het liefst nog mee aan de slag gaat! We geven je alvast 

een klein voorproefje in dit E-book. En we beloven dat de gerechten het waard zijn. 

Eet smakelijk namens voluitlevenmetdiabetes.nl.

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/thema/ervaringsverhalen?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/thema/experts?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/recepten-page?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
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Weetjes
Beginnen met koolhydraatarm eten?
Beginnen met koolhydraatarm eten doe je volgens diëtist Harriët Verkoelen zo: ‘Het is heel belangrijk om je te 

verdiepen in je nieuwe eetpatroon. Bekijk eens video’s op Youtube van mensen die ook koolhydraatarm eten, 

ruim je keukenkastjes op en haal alles eruit wat niet meer past binnen je nieuwe dieet. Verzamel daarnaast 

lekkere recepten en praat eventueel met een diëtist over hoe je het kan aanpakken.’ Het artikel ‘hoe begin je op 

een verantwoorde manier met koolhydraatarm eten’ vertelt je meer.

Koolhydraatarm en vegetarisch?
Een koolhydraatarm dieet en vegetarisch eten gaan prima samen, mits je genoeg groenten tot je neemt. Deze 

bevatten veel vezels, ijzers, vitamines en mineralen. Lees het artikel ‘koolhydraatarm en vegetariër’ voor meer 

informatie.

Volg je een uitgebalanceerd koolhydraatarm of –beperkt dieet? 
Dan zou je aan drie hoofdmaaltijden genoeg moeten hebben. Tussendoortjes zijn dan niet meer nodig. 

Wil je weten welke tussendoortjes geschikt zijn voor als je toch trek hebt? Lees het lijstje met verantwoorde 

tussendoortjes.

Wel of geen fruit? 
Wat diëtist Harriët Verkoelen betreft is de stelregel: meer groente, minder fruit bij diabetes type 2. Fruit zorgt er 

namelijk voor dat je bloedsuikers de hoogte in vliegen. Betekent dat dan dat je helemaal geen fruit meer mag? 

Nee, zeker niet. Het advies van Verkoelen is om fruit vooral voor ‘de smaak’ te nemen. Wil jij een lijstje met 

‘toegestane’ fruitsoorten? Die kun je hier vinden.

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/artikel/hoe-begin-je-op-een-verantwoorde-manier-met-koolhydraatarm-eten?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/artikel/hoe-begin-je-op-een-verantwoorde-manier-met-koolhydraatarm-eten?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/artikel/waar-haal-je-je-vezels-vitamines-en-ijzer-vandaan-als-je-koolhydraatarm-eet-en-vegetariër?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/artikel/welke-tussendoortjes-mag-je-eten-bij-een-koolhydraatarm-dieet?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/artikel/welke-tussendoortjes-mag-je-eten-bij-een-koolhydraatarm-dieet?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/artikel/mag-je-bij-diabetes-type-2-wel-geen-fruit-eten ?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
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Overzicht Recepten 
Spiesjes met rundvlees en garnalen

BBQ- bijgerechtjes

Je hebt slechts 5 ingrediënten nodig, hoeft alleen het vlees te snijden, 

marineren en grillen. Makkelijker dan dit wordt BBQ ‘en niet. 

Bloemkool couscous, halloumi spiesjes en caprese cups; klinken deze 

bijgerechtjes als muziek in de oren? Bijgerechtjes zorgen ervoor dat 

je een volwaardige maaltijd krijgt.

4 personen

4 personen

40 minuten

40 minuten

Bijgerecht

Marokkaanse kippendijtjes met labne

Een simpele hamburger of kipspies kennen we inmiddels wel. 

Waarom niet eens een werelds tintje eraan toevoegen? Probeer 

deze lekkere kippendijtjes Marokkaanse stijl eens. 

4 personen

4 uur / 24 uur

Diner

Gevulde ribkarbonades met tapenade of kaas

De olijvenvulling contrasteert perfect met het vettige van het 

varkensvlees. De blauwe kaasvulling zorgt voor een heftig maar 

overheerlijk effect.

4 personen

30 minuten

Diner

Wortelmelange met lamskotelet

In plaats van de gebruikelijke hamburger of kipspies voor op de BBQ, 

kun je ook eens gaan voor lamsvlees. Verrassend lekker!

2 personen

60 minuten

4 personen

60 minuten

Diner

Diner

Bijgerecht

Dorade met basilicum

Simpel met 4 ingrediënten, maar o zo lekker deze dorades met 

basilicum en couscouskruiden. Met 60 minuutjes heb je deze 

showstoppers op tafel staan.

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
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Ingrediënten 4 personen
◊ 20 Garnalen rauw & ongepeld

◊ 4x 160 g Biefstuk

◊ 2 Eetlepels Barbecuesaus

◊ Een paar druppels Tabasco

◊ 2 Eetlepels Sojasaus

Ook nodig

◊ Barbecue/plancha

◊ Spiesjes

Spiesjes met biefstuk & garnalen

Voedingswaarden per portie
Energie:     249 kcal

Koolhydraten:  41 g

Vetten:     3 g

Verzadigde vetzuren: 1 g

Zout:    0,4 g

Bereidingswijze
1. Snijd de biefstukken in vieren en rijg om en om

een stuk vlees en een garnaal aan 4 spiesjes.

2. Marineer de spiesjes 20 minuten in de

sojasaus, de barbecuesaus en de tabasco.

Bestrooi ze met zout en peper.

3. Gril ze 10 minuten. Draai ze regelmatig om en

bestrijk ze dan met marinade.

Voedingswaarden per portie
Energie:     198,2 kcal

Koolhydraten:    19,6 g

Zout:     1,3 g

Vetten:     8,2 g

Verzadigde vetzuren:  1,9 g

Jean-François Mallet
Supersnel en altijd lekker: met Het allermakkelijkste BBQ boek ter wereld kan echt 

elke kok een lekker gerecht in de buitenlucht roosteren. Van worstjes en speklapjes tot 

zalm en heel veel verschillende soorten spiesjes. 200 recepten voor een zomer lang 

inspiratie, handig stap voor stap gefotografeerd. Bon appetit!

Ontdek in de shop

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/het-allermakkelijkste-bbq-boek-ter-wereld?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/het-allermakkelijkste-bbq-boek-ter-wereld?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
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Ingrediënten 4 personen

Voedingswaarden per portie

◊ 1 Kleine bloemkool

◊ 1/2 Courgette

◊ 1 Blokje biologische groentebouillon

◊ Snufje kerrie masala

◊ 3 Gegrilde paprika’s (uit een pot)

◊ 4 el Feta kaas

◊ 2 Handjes rucola

Energie:     198,2 kcal

Koolhydraten:    19,6 g

Zout:     1,3 g

Vetten:     8,2 g

Verzadigde vetzuren:  1,9 g

 
Oanh’s Kitchen

Bloemkool couscous

Na een serie boeken waarin koolhydraatarme gerechten centraal stonden, komt 

Oanh’s Kitchen nu met een kookboek vol koolhydraatbeperkte recepten. Hoe ga je 

van koolhydraatarm naar koolhydraatbeperkt zonder de grip op je dieet te verliezen? 

Met 84 gloednieuwe pareltjes laat Oanh je het zien.

Ontdek in de shop

Voedingswaarden per portie
Energie:     156 kcal

Koolhydraten:  8 g

Vetten:     8 g

Verzadigde vetzuren: 5 g

Zout:    1,0 g

Bereidingswijze
1. Rasp de bloemkool fijn en snijd de courgette in 

blokjes.

2. Doe de geraspte bloemkool en courgette in een pan, 

maak het bouillonblokje fijn en doe het samen met de 

kerrie in de pan.

3. Bak het ongeveer 5 minuten in een pan.

4. Schep het in een schaal, laat het afkoelen en doe de 

gegrilde paprika in stukjes erbij.

5. Doe ook de feta blokjes en rucola bij het geheel en 

hussel het door elkaar.

BBQ- bijgerechtjes

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/koolhydraatbeperkt-receptenboek-oanh-s-kitchen?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/koolhydraatbeperkt-receptenboek-oanh-s-kitchen?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
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Ingrediënten 4 personen
◊ Courgette

◊ Halloumi kaas

◊ Champignons

◊ Rode ui

◊ Rode paprika

◊ Olijfolie

◊ Paprikapoeder 

◊ Kerrie massala

Ook nodig:

◊ Satéprikker

Halloumi spiesjes

Voedingswaarden per portie
Energie:     69 kcal

Koolhydraten:  3 g

Vetten:     8 g

Verzadigde vetzuren: 5 g

Zout:    1,0 g

Bereidingswijze
1. Schil de courgette met een kaasschaaf.

2. Snijd de rest van de ingrediënten in blokjes en rijg ze 

aan een satéprikker.

3. Doe er olijfolie over gemengd met een beetje 

paprikapoeder en kerrie massala.

BBQ- bijgerechtjes

Voedingswaarden per portie
Energie:     198,2 kcal

Koolhydraten:    19,6 g

Zout:     1,3 g

Vetten:     8,2 g

Verzadigde vetzuren:  1,9 g

 
Oanh’s Kitchen
Na een serie boeken waarin koolhydraatarme gerechten centraal stonden, komt 

Oanh’s Kitchen nu met een kookboek vol koolhydraatbeperkte recepten. Hoe ga je 

van koolhydraatarm naar koolhydraatbeperkt zonder de grip op je dieet te verliezen? 

Met 84 gloednieuwe pareltjes laat Oanh je het zien.

Ontdek in de shop

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/koolhydraatbeperkt-receptenboek-oanh-s-kitchen?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/koolhydraatbeperkt-receptenboek-oanh-s-kitchen?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
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Ingrediënten 4 personen
◊ Mozzarella bolletjes

◊ Snoeptomaatjes

◊ Basilicum blaadjes

◊ Balsamico azijn

◊ Basilicum olie

◊ Peper en zout

Caprese cups

Voedingswaarden per portie
Energie:     104 kcal

Koolhydraten:  2 g

Vetten:     8 g

Verzadigde vetzuren: 4 g

Zout:    0,6 g

Bereidingswijze
1. Snijd de mozarella bolletjes en snoeptomaatjes door 

de helft.

2. Snijd de basilicum in grove stuken

3. Meng alles samen en schenk er op gevoel balsamico 

azijn, basilicum olie, peper en zout bij.

BBQ- bijgerechtjes

Voedingswaarden per portie
Energie:     198,2 kcal

Koolhydraten:    19,6 g

Zout:     1,3 g

Vetten:     8,2 g

Verzadigde vetzuren:  1,9 g

 
Oanh’s Kitchen
Na een serie boeken waarin koolhydraatarme gerechten centraal stonden, komt 

Oanh’s Kitchen nu met een kookboek vol koolhydraatbeperkte recepten. Hoe ga je 

van koolhydraatarm naar koolhydraatbeperkt zonder de grip op je dieet te verliezen? 

Met 84 gloednieuwe pareltjes laat Oanh je het zien.

Ontdek in de shop

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/koolhydraatbeperkt-receptenboek-oanh-s-kitchen?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/koolhydraatbeperkt-receptenboek-oanh-s-kitchen?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
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Ingrediënten 2 personen

Voedingswaarden per portie

◊ 1 Rode ui

◊ 1 Bos wortels of een regenboog wortelpakket

◊ Pijnboompitjes

◊ Verse knoflook

◊ Tijm

◊ Peper en zout

◊ Olijfolie

◊ 2 Lamskoteletten 

◊ Champignons/paddenstoeltjes

Energie:     198,2 kcal

Koolhydraten:    19,6 g

Zout:     1,3 g

Vetten:     8,2 g

Verzadigde vetzuren:  1,9 g

Harriët Verkoelen

Wortelmelange met lamskotelet

Ruim 200 pagina’s aan tips, voedingsadviezen en menu’s. Zo vind je 15 flexibele 

drieluik-dagmenu’s in het boek terug. Doel van het boek: Overwin je diabetes 

en gebruik minder medicijnen in plaats van steeds meer. Ga voor gezonde 

koolhydraatarme voeding.

Ontdek in de shop

Voedingswaarden per portie
Energie:     235 kcal

Koolhydraten:  14 g

Vetten:     13,5 g

Verzadigde vetzuren: 3 g

Zout:    0,9 g

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2. Snij de rode ui in ringen.

3. Stoom of kook de wortels ongeveer 10 - 15 min.

4. Doe ze daarna in een ovenschaal.

5. Besprenkel ze met olijfolie en voeg de pijnboompitjes, 

knoflook, tijm, peper en zout en rode ui in ringen toe.

6. Zet de wortels nog ongeveer 25 minuten op 180/190 

graden in de oven zodat alle smaken goed mengen.

7. Bak ondertussen de lamskoteletten op de barbecue .

8. Bak de champignons/paddenstoeltjes in een 

koekenpan of aluminiumbakje op de bbq.

9. Breng op smaak met peper en zout of kruidenboter.

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/diabetes-overwinnen?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/diabetes-overwinnen?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
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Ingrediënten 4 personen

Voedingswaarden per portie

◊ 2x Dorade schoongemaakt en geschubd

◊ 1 Eetlepel couscouskruiden

◊ 2 Grote tomaten

◊ 16 Blaadjes basilicum

◊ Zout en peper

Ook nodig:

◊ Barbecue

Energie:     198,2 kcal

Koolhydraten:    19,6 g

Zout:     1,3 g

Vetten:     8,2 g

Verzadigde vetzuren:  1,9 g

Jean-François Mallet

Dorade met basilicum

Supersnel en altijd lekker: met Het allermakkelijkste BBQ boek ter wereld kan echt 

elke kok een lekker gerecht in de buitenlucht roosteren. Van worstjes en speklapjes tot 

zalm en heel veel verschillende soorten spiesjes. 200 recepten voor een zomer lang 

inspiratie, handig stap voor stap gefotografeerd. Bon appetit!

Ontdek in de shop

Voedingswaarden per portie
Energie:     511 kcal

Koolhydraten:  1 g

Vetten:     1 g

Verzadigde vetzuren: 0 g

Zout:    0,1 g

Bereidingswijze
1. Kerf de dorades in en bestrijk ze met de door

de olie gemengde couscouskruiden. Snijd de

tomaten doormidden, voeg zout en peper toe en

marineer ze 30 minuten met de dorade.

2. Steek blaadjes basilicum in de kerven.

3. Schik de dorades en de tomaten op een dubbel

rooster en gril ze 10 minuten aan elke kant.

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/het-allermakkelijkste-bbq-boek-ter-wereld?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/het-allermakkelijkste-bbq-boek-ter-wereld?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
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Ingrediënten 4 personen

Voedingswaarden per portie

◊ 1 kg Kippendij vlees (zonder bot)

◊ ½ Bosje bladpeterselie, fijngehakt

Voor de marinade

◊ 2 Teentjes knoflook, fijngehakt

◊ 2 tl Gemalen komijn

◊ 2 tl Paprikapoeder

◊ ½ Spaanse peper, schoongemaakt, fijngesneden

◊ Zout

Voor de labne

◊ 500 ml Volle boerenyoghurt of

◊ Volvette Turkse yoghurt

◊ ½ el Zout

◊ 1 Teentje knoflook, uitgeperst

◊ Olijfolie

◊ Optioneel: 2 el Tahin

Energie:     198,2 kcal

Koolhydraten:    19,6 g

Zout:     1,3 g

Vetten:     8,2 g

Verzadigde vetzuren:  1,9 g

Marjolijn Rosendaal

Marokkaanse kippendijtjes

Na een aantal seizoenen in de ban te zijn geweest van hoge vlammen, stoere leren 

schorten en grote hompen vlees is het tijd voor een lichtere versie van grillen en roosteren. 

Dat kan het hele jaar door: buiten op de barbecue, de kamado en de pelletgrill, of 

binnen in de oven, de grillpan, op de steengrill en zelfs met een gourmetstel.

Ontdek in de shop

Voedingswaarden per portie
Energie:     246 kcal

Koolhydraten:  5 g

Vetten:     22 g

Verzadigde vetzuren: 10 g

Zout:    0,3 g

Bereidingswijze
De bereidingswijze van de Marokkaanse kippendijtjes 

met knoflooklabne staat op de volgende pagina.

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/gegrild-en-geroosterd?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/gegrild-en-geroosterd?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
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Marokkaanse kippendijtjes

Bereidingswijze
1. Doe alle ingrediënten voor de marinade in een schaal of afsluitbare plastic zak. Leg de kip erbij en kneed de 

marinade goed door de kip.

2. Laat minimaal 2 uur, maar liefst langer marineren. Maak nu de labne. Leg een vochtige, schone theedoek in 

een vergiet.

3. Giet daar de yoghurt in, roer het zout erdoor en dek af door de theedoek terug te slaan of er een deksel op 

te plaatsen. Zet het vergiet op een kom om het vocht op te vangen. Laat minimaal 4 uur, maar liefst een nacht 

uitlekken.

4. Schep de labne uit de doek en roer er knoflook, olijfolie en optioneel nog 2 el tahin door.

5. Serveer de kip met de labne en fijngehakte peterselie.

Bereiding op de Grillpan/tafelgrill

6. Vet de grillpan of tafelgrill lichtjes in met olie en laat flink heet worden. 

7. Gril de dijtjes in 10-15 min. goudbruin en gaar. 

Keer 1-2 keer.

Bereiding op de BBQ 

6. Gril de kippendijtjes 10-12 min. op een bbq met gesloten deksel boven indirect vuur en keer halverwege. 

Voor een krokant laagje verplaats je de kip de laatste paar min. naar de hete zone met het deksel open.

Voedingswaarden per portie
Energie:     198,2 kcal

Koolhydraten:    19,6 g

Zout:     1,3 g

Vetten:     8,2 g

Verzadigde vetzuren:  1,9 g

Marjolijn Rosendaal
Na een aantal seizoenen in de ban te zijn geweest van hoge vlammen, stoere leren 

schorten en grote hompen vlees is het tijd voor een lichtere versie van grillen en roosteren. 

Dat kan het hele jaar door: buiten op de barbecue, de kamado en de pelletgrill, of 

binnen in de oven, de grillpan, op de steengrill en zelfs met een gourmetstel.

Ontdek in de shop

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/gegrild-en-geroosterd?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/gegrild-en-geroosterd?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
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Ingrediënten 4 personen
◊ 4 dikke ribkarbonades

◊ 4 plakjes chorizo

◊ 1 el bladpeterselie, fijngehakt

◊ Olijfolie

◊ Zout en peper

Voor de olijventapenade

◊ 50 g zwarte olijven, zonder pit

◊ 2 ansjovisfilets

◊ 1 tl kappertjes

◊ ½ teentje knoflook

◊ Scheutje olijfolie

Voor de kaasvulling

◊ 50 g zachte blauwschimmelkaas, bij voorbeeld 

roquefort, verkruimeld

◊ 30 g roomboter, op kamertemperatuur

◊ 3 tl worcestersaus

◊ 2 el bladpeterselie, fijngehakt

Gevulde ribkarbonades

Voedingswaarden per portie
Energie:     525 kcal

Koolhydraten:  3g

Vetten:     36 g

Verzadigde vetzuren: 13 g

Zout:    0,7 g

Bereidingswijze
De bereidingswijze van de Gevulde ribkarbonades met 

olijventapenade of blauwe kaas staat op de volgende 

pagina.

Voedingswaarden per portie
Energie:     198,2 kcal

Koolhydraten:    19,6 g

Zout:     1,3 g

Vetten:     8,2 g

Verzadigde vetzuren:  1,9 g

Marjolijn Rosendaal
Na een aantal seizoenen in de ban te zijn geweest van hoge vlammen, stoere leren 

schorten en grote hompen vlees is het tijd voor een lichtere versie van grillen en roosteren. 

Dat kan het hele jaar door: buiten op de barbecue, de kamado en de pelletgrill, of 

binnen in de oven, de grillpan, op de steengrill en zelfs met een gourmetstel.

Ontdek in de shop

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/gegrild-en-geroosterd?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/gegrild-en-geroosterd?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
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Bereidingswijze
1. Snij de karbonades in met een scherp mes zodat je een envelopje krijgt dat je kunt vullen (of vraag je slager 

dit te doen).

2. Pureer de olijven, ansjovis, kappertjes, knoflook en olie tot een dikke pasta.

3. Vul twee karbonades met plakjes chorizo en tapenade en sluit ze met een prikker. Wrijf in met olijfolie en zout 

en peper.

4. Roer de worcestersaus door 15 g zachte boter. Roer de rest van de boter door de blauwschimmelkaas. Vul de 

overige twee karbonades met het kaasmengsel en sluit met een prikker. Wrijf in met versgemalen peper.

5. Gril de karbonades ca. 4-6 min. per kant op indirect/middelhoog vuur. Bestrijk de kaaskarbo’s tijdens het 

grillen met de worcesterboter en bestrooi vlak voor het serveren met peterselie.

Gevulde ribkarbonades

Voedingswaarden per portie
Energie:     198,2 kcal

Koolhydraten:    19,6 g

Zout:     1,3 g

Vetten:     8,2 g

Verzadigde vetzuren:  1,9 g

Marjolijn Rosendaal
Na een aantal seizoenen in de ban te zijn geweest van hoge vlammen, stoere leren 

schorten en grote hompen vlees is het tijd voor een lichtere versie van grillen en roosteren. 

Dat kan het hele jaar door: buiten op de barbecue, de kamado en de pelletgrill, of 

binnen in de oven, de grillpan, op de steengrill en zelfs met een gourmetstel.

Ontdek in de shop

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/gegrild-en-geroosterd?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/products/gegrild-en-geroosterd?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
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Nawoord
En? Is onze belofte om je 6 heerlijke gerechten voor te schotelen uitgekomen? Hopelijk heb je kunnen ervaren 

hoe leuk en lekker deze manier van eten kan zijn.

Om je verder op weg te helpen staan er een heleboel artikelen op 

voluitlevenmetdiabetes.nl klaar om gelezen te worden. Zo vind je er informatie over koolhydraten, gezonde 

voeding, interviews met culinaire experts en heel veel meer recepten. Liever een kookboek kopen? Dan 

verwijzen wij je graag door naar ons assortiment.

We zien je graag op voluitlevenmetdiabetes.nl!

https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://shop.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq
https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/?utm_source=referral&utm_medium=kookboek-bbq

