
De perfecte ribbetjes of spareribs zijn een zachte 
smaakbom om heerlijk aan te peuzelen. Hoe je 
ribbetjes sappig vanbinnen en krokant vanbuiten 
maakt, lees je hierna. 

Deze maand gaan 
we voor heerlijke 
ribbetjes op de BBQ 

HOE VERSE RIBBETJES VOORBEREIDEN?
 ¬ Dep de ribbetjes droog met een stuk keukenpapier en snijd 

het overtollige vet en kleine, losse stukjes vlees weg.
 ¬ Nu moet je het vlies verwijderen. Dit is iets lastiger, maar wel 

essentieel als je de ribbetjes wil klaarmaken. Steek de botte 
kant van je mes tussen het vlies en het eerste botje aan de 
dikke kant van de spareribs. Trek het vlies dan voorzichtig in 
de richting van het smalle deel. 

RIBBETJES OP DE BBQ
In de zomer doen we niets liever dan barbecueën. En ribbetjes 
mogen zeker niet ontbreken op het BBQ rooster. Je kan ribbetjes 
direct grillen door het vlees gewoon op het rooster te leggen - let 
er wel op dat het rooster extra hoog staat zodat de ribbetjes niet 
verbranden -maar je kan de ribbetjes evengoed indirect grillen als 
je een BBQ met een deksel gebruikt. Smeer in beide gevallen de 
ribbetjes regelmatig in met marinade zodat ze niet uitdrogen. 

Waarom marineren? 
Marineren doe je om het vlees extra mals te maken en om extra 
smaak toe te voegen.

De 3 basis ingrediënten van een marinade zijn:
 ¬ 1 deel zuur ingrediënt zoals azijn, wijn, sherry, citroensap, 

yoghurt, zelfs karnemelk, …Het zuur zal het vlees mals maken 
zodat het de smaakmakers optimaal kan opnemen. 

 ¬ 1 deel vet ingrediënt denk hierbij aan olijfolie, notenolie, 
sesamolie, zonnebloemolie…Het vette ingrediënt voorkomt 
dat het vlees uitdroogt. 

 ¬ 1 of 2 delen smaakmakers zoals gedroogde of verse kruiden, 
ajuin, look, mosterd, sojasaus, suiker, honing, gember en zout. 
Wie het graag wat pittiger heeft, kan wat gedroogde of verse 
chilipepers toevoegen aan de marinade. De smaakmakers 
zorgen er voor dat je van gewoontjes naar WAUW gaat. 

Hoelang moet je vlees marineren?
Hoe dunner een stukje vlees is, hoe minder lang je het moet mari-
neren. Let op voor sterk smakende ingrediënten, zij kunnen de 
marinade te dominant maken. Zuurhoudende ingrediënten kun-
nen het vlees dan weer te papperig of net te droog maken. 

 ¬ 15 – 30 minuten: zeevruchten en visfilets
 ¬ 1 – 3 uur: dun gesneden vlees (zonder bot) zoals kipfilet, 

biefstuk of varkensfilet
 ¬ 2 – 6 uur: grote stukken vlees met of zonder bot zoals ribben, 

hele kip, rosbief, lamsbout… 
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Bier-dragon marinade
Ingrediënten
1 flesje donker bier
2 knoflooktenen, geperst
1 el gedroogde dragon
3 el balsamico-azijn

Recept:
Meng de ingrediënten voor de marinade in een kom, doe het vlees 
in een schaal en overgiet met de marinade. Laat minimum 2 uur 
afgedekt in de koelkast marineren.

RECEPTEN VOOR RIBBETJES

Gemarineerde varkensribbetjes met 
kruidenrijst
Ingrediënten
± 1 kg varkensribben (incl. beentjes)
240 g volkoren rijst
1 liter groentebouillon
1 kleine rode ui, fijngehakt
1 komkommer
8 eetlepels gehakte kruiden (dille, kervel, peterselie, munt…)
2 blaadjes laurier
1 eetlepel olijfolie
peper, zout

Voor de marinade:
200 ml tomatenketchup
3 teentjes knoflook
4 cm gember
3 eetlepels zonnebloemolie
2 eetlepels rode wijnazijn
2 eetlepels honing
2 theelepels versgemalen zwarte peper
1 theelepel curry poeder
½ theelepel zout
 
Recept
Maak eerst de marinade. Pers de knoflook en rasp de gember fijn. 
Meng de andere ingrediënten in een kommetje en wrijf er de rib-
betjes mee in. Laat, indien mogelijk, 3 uur marineren in de koel-
kast.
Bereid intussen de rijst. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een kookpot en 
fruit hierin de ui zacht. Voeg de blaadjes laurier toe. Schep de rijst 
erdoor. Voeg 1 l groentebouillon toe en kook volgens de gebruiks-
aanwijzing op de verpakking gaar.
Snijd de komkommer fijn en hak de verse kruiden. Laat de rijst 
even afkoelen en meng er dan de komkommer en verse kruiden 
onder. Breng op smaak met peper en zout.
Laat de varkensribbetjes na het marineren even uitlekken en op 
kamertemperatuur komen.
Leg ze op een geolied rooster. Reken op een baktijd van 15 à 20 
minuten, afhankelijk van de dikte van de ribbetjes. Draai ze af en 
toe om en bestrijk ze telkens met wat marinade. Controleer of het 
vlees niet aanbrandt, anders plaats je de grill wat hoger.

Spicy marinade
Ingrediënten
1dl ketchup
1dl witte wijnazijn
½ dl sojasaus
½ dl honing
sambal naar smaak
grof zout

Recept
Meng voor de marinade de ketchup, azijn, honing, soja, sambal en 
zout. Marineer de ribben in ¾ van de marinade. Liefst gedurende 
24 uur.

Bereid de saus door de resterende marinade in een pannetje 
op te warmen. Laat enkele minuten zachtjes koken.
Serveer de ribbetjes met de kruidenrijst en frisse salade.
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Traag gegaarde ribbetjes

Botermalse ribbetjes, daar loopt het water van in de mond. 
Ribbetjes klaarmaken is helemaal niet moeilijk, je moet enkel wat 
geduld hebben. Geniet van deze traag gegaarde ribbetjes met 
honing!

Ingrediënten
2 kg ribbetjes
2 dl ketchup
6 el honing
3 el azijn
2 teentjes knoflook, gesnipperd
zout
chilipeper naar smaak
enkele takjes koriander
 
Recept
1 dag voordien:
Vermeng alle ingrediënten voor de marinade; ketchup, honing, 
azijn, gesnipperde knoflook, zout en chilipeper. 
Schik de ribbetjes op een vel aluminiumfolie en schenk de mari-
nade over de ribbetjes. Sluit de aluminiumfolie als een papillot als 
het ware.
Gaar de ribbetjes gedurende 3u in een voorverwarmde oven van 
100°C
Draai daarna de oven uit en laat de ribbetjes in de oven een 
nachtje afkoelen.

Afwerking:
Grill de ribbetjes kort op de grill of BBQ. Werk de botermalse rib-
betjes af met enkele takjes koriander.
Dien op met een gepofte aardappel of aardappel in de schil en 
een frisse sla.

Zoete ribbetjes met koolsalade
Iedereen lust wel eens een ribbetje, maar met deze saus krijg je er 
bijna geen genoeg van! Een heerlijke zoete saus van honing en 
bruine suiker. Serveer met koolsalade.

Ingrediënten
1,5 kg ribbetjes
2 wortelen
½ rode kool
1 kleine ui
1 el gehakte dille
2 el rozijnen
2 el mayonaise
2 el yoghurt natuur
2 kl komijnzaadjes
peper en zout

Voor de marinade:
2 teentjes knoflook
2 el barbecuesaus
4 el honing
2 el bruine suiker
1 el gerookt paprikapoeder
1 el wittewijnazijn
1 el olijfolie

Recept
Hak de knoflook voor de marinade fijn. Meng met de rest van de 
ingrediënten.
Leg de ribbetjes in een ruime schaal. Giet er de marinade over en 
dek af. Zet 1 nacht in de koelkast.

Haal de ribbetjes uit de marinade, en bewaar de marinade. Zet de 
rooster op de barbecue niet te dicht bij de kolen en bak de rib-
betjes in +/- 25 min. gaar. Draai geregeld om en bestrijk ze elke 5 
à 7 min. met marinade.
Maak intussen de koolsalade;
Schil en rasp de wortelen. Pel de ui, snijd hem in dunne ringen. 
Maak de rodekool schoon en snijd in fijne reepjes. Meng alles met 
de rozijnen, dille en komijn.
Maak een dressing van de mayonaise en yoghurt, kruid met peper 
en zout.
Serveer de ribbetjes met de salade en de dressing. 
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Varkensribben op de BBQ met knol-
seldersalade
De marinade bezorgt een heerlijke en smeuïge smaak aan de 
ribbetjes en is de uitblinker op elke barbecue.

Ingrediënten
Voor de varkensribben:
± 800 g varkensribben
peper
zout
60 g Provençaalse kruiden
0,6 dl olijfolie
het sap van 1 citroen

Voor de knolseldersalade:
¼ knolselder, geschild
1 Spaans pepertje, ontpit en fijngesneden
2 harde peren (Durondeau), in kleine blokjes gesneden
een handvol bladpeterselie (fijngesneden)
1 el azijn
1 el graantjesmosterd
peper
zout

Recept
Breng de ribben op smaak met peper, zout en Provençaalse 
kruiden. Laat ze minstens 30 minuten marineren. Gaar ze 
daarna 45 minuten op de barbecue, op een rooster dat niet 
te dicht bij de kolen ligt. Bedruip ze regelmatig met een 
mengsel van de olijfolie en het citroensap.
Bereid intussen de knolseldersalade.
Rasp de knolselder en meng ze met de rest van de ingrediën-
ten.
Geef er kort op de BBQ gegrilde sneetjes stokbrood bij.
Rooster de ribben goudbruin op de vleeskant. Draai ze om en 
bestrijk de bovenzijde met de lak. Laat rustig verder grillen en 
strijk regelmatig nog eens in. Zorg er wel voor dat de ribbe-
tjes niet verbranden.
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ONLINE VOORJAARSINFOAVONDEN
WAT WIJZIGT ER ?
Helaas kunnen ook dit jaar de voorjaarsinfoavonden niet live 
doorgaan.
Daarom organiseren wij op 7 en 10 juni 2021 twee online 
infoavonden.
De avonden starten om 20 uur en u kan inloggen via 
www.bb-bb.be, doorklikken naar voorjaarsinfoavonden 
Landsbond.  

PROGRAMMA
 ¬ Info aangaande de werking van de Landsbond en de aan-

komende vakwedstrijden (door voorzitter Ivan Claeys)
 ¬ Hoe vergroot ik mijn omzet door goede onlinecommuni-

catie en het gebruik van moderne tools (door Edenred)
 ¬ Presentatie Duroc d'Olives

Tot dan.
Ivan Claeys, voorzitter.


