
BARBECUE-RECEPT

Kipsaté met zelfgemaakte pindasaus
met een frisse noedelsalade Gebruik de stappen op 

deze kaart om dit recept 
op de barbecue te maken. 

Regen voorspeld? Volg 
dan de stappen op de 
gewone receptkaart.  

JULI
OP HETE KOLEN

Tip van de chef:
Het thema van juli heet niet voor niets ‘Op hete kolen’ - barbecueën gaat namelijk het beste als je wacht tot de kolen mooi grijs zijn, dat duurt ongeveer 
een half uur. Elke barbecue is verschillend en de bereidingstijden zijn een indicatie, houd de garing daarom goed in de gaten.



1�–�6 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Kokosmelk (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Pindakaas (kuipje) 
5) 22)           1 2 3 4 5 6

Kipfiletstukjes met 
satéstokjes (g) f

100 200 300 400 500 600

Gemalen citroengras 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Verse udonnoedels 
(g) 1) 100 200 300 400 500 600

Limoen (st) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Vissaus (ml) 4) 10 20 30 40 50 60
Gezouten pinda's (g) 5)
22) 25) 10 20 30 40 50 60

Munt, koriander en 
Thais basilicum (g) f

5 10 15 20 25 30

Komkommer (st) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Groentemix met rode 
kool (g) 23)f

50 100 150 200 250 300

Zelf toevoegen
Zonnebloemolie (el) 1 2 3 4 5 6
Bruine basterdsuiker 
(tl) 1 2 3 4 5 6

Ketjap (el) 2 4 6 8 10 12
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren
ALLERGENEN

1) Glutenbevattende granen 4) Vis 5) Pinda's
Kan sporen bevatten van: 22) Noten 23) Selderij 25) Sesam
26) Sulfiet

1Meng in een kom de kipfiletstukjes met 
per persoon 1 el zonnebloemolie en 1 tl

gemalen citroengras. Breng op smaak met 
peper en zout. Zet in de koelkast en laat zo lang 
mogelijk intrekken.

2Meng in een steelpan de kokosmelk met 
de pindakaas en 2 el ketjap per persoon. 

Breng het mengsel zachtjes aan de kook en 
laat op laag vuur 20 – 25 minuten inkoken. Roer 
regelmatig door en verlaag het vuur wanneer de 
pindasaus te hard kookt.

3Breng in een pan met deksel ruim water 
aan de kook voor de noedels. Kook de 

noedels, afgedekt, in 3 – 4 minuten gaar. 
Spoel daarna af met koud water en bewaar 
de noedels apart in een saladekom. Ris de 
munt- en basilicumblaadjes van de takjes en 
snijd samen met de koriander grof. Schaaf de 
komkommer met een dunschiller in linten. 
Meng de komkommerlinten en de gesneden 
verse kruiden met de noedels in de saladekom. 
Voeg ook de groentemix toe en schep om.

STAP 1 - 5 IN DE KEUKEN 4Pers in een kleine kom het sap van ¼ 
limoen per persoon. Snijd de overige 

limoen in partjes. Voeg per persoon 10 ml
vissaus en 1 tl bruine basterdsuiker toe aan het 
limoensap. Roer de dressing goed door, zodat 
de suiker oplost. Zet apart tot serveren.

5Rijg de gemarineerde kipfiletstukjes aan 
de satéstokjes. Hak de pinda’s grof. 

6 Leg de kipsaté 15 – 20 minuten op het 
barbecuerooster, of tot de kipfilet gaar is. 

Keer regelmatig om.

7 Voeg de dressing toe aan de noedelsalade 
en meng goed. Verdeel de noedelsalade 

over de borden en leg de kipsaté erop. Schenk 
de pindasaus erover en garneer met de gehakte 
pinda’s. Serveer met de limoenpartjes.

STAP 7 AAN TAFEL

STAP 6 OP DE BARBECUE

BARBECUE-RECEPT

Kipsaté met zelfgemaakte pindasaus
met een frisse noedelsalade 


