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KETO-PROOF GERECHTEN

Ketolicious
BBQ

Voorwoord
De zon schijnt. De tafel is gedekt. En de barbecue is perfect op temperatuur.
Lekker!
Dit is de ideale gelegenheid om een heerlijk koolhydraatarm eetfestijn te
houden.
Want een barbecue is bij uitstek geschikt om volgens Keto richtlijnen te eten.
Laat alle supermarktsauzen die ramvol met suikers en verkeerde E-nummers
zitten lekker links liggen.
Je kunt namelijk zelf heerlijke sauzen en dressings maken zonder
toegevoegde suikers.
Denk aan aioli met kruiden of een frisse tzatziki met komkommer. Beide
recepten zijn te vinden in dit ebook.
Uiteraard mogen in deze barbecuebundel verse salades ook niet ontbreken.
Mijn persoonlijke saladefavoriet uit deze uitgave van Ketolicious is de Griekse
salade met feta (die op haar beurt weer perfect samengaat met de tzatziki en
de Griekse burgers).
Het mooie aan de gerechten in deze barbecue-editie van Ketolicious is dat ze
makkelijk te bereiden zijn, maar daarom niet aan smaak inleveren…
In tegendeel.
De kabeljauwspiesjes met basilicumolie bijvoorbeeld. Eenvoudig. Gezond.
En smaakvol verrassend!
En dit alles volgens het koolhydraatarme principes van Keto.
Dit is zoals gezonde voeding hoort te zijn!
ENJOY!
Jouw Keto Buddy,
Dennis

P.S. nog een kleine mededeling:
Als je een doorgewinterde ketofanaat bent, dan weet je waarschijnlijk
al precies hoe het zit met de zogenaamde macronutriënten tijdens dit
koolhydraatarme dieet.
Mocht je niet bekend zijn met het fenomeen van macro’s tellen of heb je een
kleine opfrisser nodig? Geen zorgen!
Macronutriënten zijn de voedingstoffen die het grootste gedeelte van
je voeding opmaken en energie leveren. Ze worden opgedeeld in drie
categorieën: vetten, eiwitten en koolhydraten.
In het keto dieet worden de koolhydraten beperkt. Geen (fruit)suikers, geen
granen, geen peulvruchten, geen aardappels dus.
Door koolhydraten te beperken zorg je ervoor dat je lichaam steeds beter
wordt in het gebruik van vetten als brandstof. En dus niet alleen vetten uit je
voeding, maar ook je eigen lichaamsvet!
Om dit mogelijk te maken is het zaak om een mooie balans te vinden tussen
vetten, eiwitten en koolhydraten.
Bij een keto dieet ligt deze verdeling op ongeveer 70-80% vet, 15-25%
eiwitten, 5% koolhydraten.
De percentages zijn gebaseerd op het aantal calorieën dat je per dag nodig
hebt. Hierbij moet je in ogenschouw nemen dat vetten per gram 9 calorieën
bevatten, terwijl eiwitten en koolhydraten per gram 4 calorieën bevatten.
Dit werkt als volgt:
Stel je energiebehoefte op een dag is 1500 kcal en je wil 75% uit vetten
krijgen, dan volgt de volgende rekensom.
1500 x 0,75 = 1125 kcal. Dit betekent dus dat je 1125 calorieën uit vet wil krijgen.
Om het dagelijkse aantal grammen vet te berekenen deel je dus 1125 door 9.
Zo weet je dus dat je per dag ongeveer 125 gram vetten wil eten.
Dit hoef je gelukkig niet zelf te berekenen. Als je naar deze link gaat en je
gegevens invult rollen de getallen eruit: www.keto.nl/keto-calculator.
Om je vetverbranding te optimaliseren en in ketose te blijven wil je op
dagelijkse basis niet meer dan 20 tot 30 gram koolhydraten binnenkrijgen.
Succes!! En eet smakelijk!
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Gegrilde paprika
salade met mozzarella

Macro’s (per portie)
Vetten
12 g (46%)

Wil je meer vetten toevoegen aan deze salade?
Denk dan eens aan groene olijven! Lekker!

Koolhydraten
9 g (15%)

Eiwitten
23 g (39%)

Porties: 2

236 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Verwijder de zaadlijsten en de
steelaanzet van de paprika’s.

Ingrediënten

2. Snijd ze in repen.

2 stuks

paprika’s

3. Grill de paprika’s op de hete barbecue.

80 g

rucola

4. Verdeel de rucola over een bord.

1 bol

mozzarella

5. Verdeel de paprikarepen erover.

1,5 el

olijfolie

6. Scheur de mozzarella in stukken en

1 snuf

zout en peper

verdeel over de salade.
7. Maak de salade af met de olijfolie en
een flinke snuf zout en peper.

8

Ketolicious: BBQ

Avocado-tomaat
salade

Macro’s (per portie)
Vetten
23 g (91%)

Deze salade vormt een kleurrijk ensemble op je
bord. En uiteraard voorziet de avocado je van de
nodige gezonde vetten.

Koolhydraten
2 g (4%)

Eiwitten
3 g (5%)

Porties: 2

227 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Snijd de ijsbergsla in dunne reepjes en
verdeel over een bord.

Ingrediënten
100 g

ijsbergsla

de pit eruit en snijd het vruchtvlees in

1 stuk

avocado

blokjes. Doe in een kommetje.

1,5 stuk

tomaat

2 el

peterselie

zaadlijsten eruit. Snijd het vruchtvlees in

0,5 tl

limoensap

blokjes en doe bij de avocado.

1 el

olijfolie

1 snuf

zout en peper

2. Snijd de avocado doormidden, haal

3. Snijd de tomaat in partjes en de

4. Hak de peterselie fijn en voeg samen
met limoensap, olijfolie en een snuf
zout en peper toe aan de avocado.
Meng alles. Goed door elkaar.
5. Schep het mengsel op de ijsbergsla.
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Ketolicious: BBQ

Broccolisalade met
parmezaan

Macro’s (per portie)
Vetten
12 g (69%)

Wist je dat broccoli enorm rijk is aan Vitamine C?
Het is een powerhouse van antioxidanten en vitaminen. Een koolhydraatarm!

Koolhydraten
2 g (5%)

Eiwitten
10 g (26%)

Porties: 2

156 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Snijd de broccoli in kleine roosjes en
kook deze in een pan met water en een
snuf zout beetgaar.
2. Giet af en spel na met koud water om
het kookproces te stoppen.
3. Snijd de cherry tomaatjes doormidden
en meng in een kom met de broccoli

Ingrediënten
170 g

broccoli

10 stuks

cherry tomaatjes

30 g

parmezaanse kaas

1,5 el

olijfolie

1 snuf

zout en peper

roosjes, olijfolie en een snuf zout en
peper.
4. Schaaf de Parmezaanse kaas erboven.
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Ketolicious: BBQ

Gegrilde groenten
met feta

Macro’s (per portie)
Vetten
17 g (68%)

Een vegetarisch keto-gerecht van de grill. Lekker,
eenvoudig en snel bereid.

Koolhydraten
8 g (14%)

Eiwitten
10 g (18%)

Porties: 2

225 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Maak de courgette en aubergine
schoon en schaaf ze in plakken.

Ingrediënten
0,5 stuk

courgette

0,5 stuk

aubergine

1 stuk

gele paprika

olijfolie, tijm en een snuf zout en peper

2 el

olijfolie

toe. Hussel goed door.

0,5 tl

gedroogde tijm

1 snuf

zout en peper

60 g

feta

2. Snijd de steelaanzet en de zaadlijsten
uit de paprika en snijd in grove stukken.
3. Doe de groenten in een schaal en voeg

4. Grill de groenten gaar op de warme
barbecue. Het is lekker als de paprika
nog een goede bite heeft.
5. Verdeel de groenten over 2 borden en
verbrokkel de feta erover.
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Ketolicious: BBQ

Komkommer spirelli
salade

Macro’s (per portie)
Vetten
6 g (82%)

Veel mensen gebruiken de spiraalsnijder voor de
courgette-slierten. Maar bij deze salade komt het
ook zeker van pas!

Koolhydraten
2 g (12%)

Eiwitten
1 g (6%)

Porties: 2

66 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Draai spirelli van de komkommer en
doe in een schaal.

0,5 stuk

komkommer

plakken en verdeel over de

0,5 stuk

venkel

komkommer.

1 tl

tijm

1 tl

citroensap

1 el

olijfolie

1 snuf

zout

2. Snijd of schaaf de venkel in dunne

3. Bestrooi met de tijm, citroensap, olijfolie
en een snuf zout.
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Ingrediënten

Ketolicious: BBQ

Griekse salade met
feta

Macro’s (per portie)
Vetten
13 g (73%)

Typische ingrediënten zoals feta en olijven voorzien
je op smakelijke wijze van jouw vetten.

Koolhydraten
5 g (12%)

Eiwitten
6 g (15%)

Porties: 2

161 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Snijd de komkommer in de lengte in
vieren en vervolgens in kleine stukjes.

Ingrediënten
1 stuk

komkommer

2 stuks

tomaten

0,25 stuk

rode ui

12 stuks

zwarte olijven

4. Snijd de olijven doormidden.

1 tl

oregano

5. Meng alle ingrediënten in een ruime

50 g

feta

1,5 el

olijfolie

2. Snijd de tomaat in partjes en
vervolgens in stukjes.
3. Maak de rode ui schoon en snijd in
dunne halve ringen.

kom door elkaar en verkruimel de feta
erboven. Laat ongeveer 1 uurtje staan
zodat alle smaken goed intrekken.
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Ketolicious: BBQ

Pittige geroosterde
bloemkool met frisse dip

Macro’s (per portie)
Vetten
13 g (76%)

Niet alleen geschikt tijdens een barbecue, maar
wat dacht je als verantwoorde snack in de avonduren?

Koolhydraten
4 g (10%)

Eiwitten
5 g (14%)

Porties: 2

153 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Snijd de bloemkool in roosjes en kook
beetgaar in een pan met water.

Ingrediënten
bloemkool:

2. Giet de bloemkool af en laat
300 g

bloemkool

1,5 el

olijfolie

chilivlokken, paprika, komijn en een

1 tl

chilivlokken

snuf zout door elkaar. Giet over de

0,5 tl

paprikapoeder

bloemkool en meng door zodat alles

0,25 tl

gemalen komijn

bedekt is met het mengsel.

1 snuf

zout

uitwasemen.
3. Meng in een kommetje olijfolie,

4. Grill de gemarineerde bloemkool op de

dip:

warme bbq (dit gaat het beste op een
100 g

Griekse yoghurt

5. Doe de Griekse yoghurt in een bakje.

1 handvol

peterselie

6. Hak de peterselie fijn en voeg samen

1 snuf

zout

aluminium grill schaal/bakje).

met een snuf zout toe aan de yoghurt.
Roer door.
7. Serveer de geroosterde bloemkool met
de frisse dip.
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Ketolicious: BBQ

Macro’s (per portie)

Turkse kipspiesen

Vetten
16 g (44%)

Deze Turkse kipspiesen zijn heerlijk met het Tzatziki
recept op pagina 44.

Koolhydraten
4g (5%)

Eiwitten
41 g (51%)

Porties: 2

324 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Snijd de kipfilets in blokjes.

2. Doe alle overige ingrediënten in een blender
3.

en mix tot een egale saus.

250 g

kipfilet

Giet de saus over de kipfilet en roer door. Laat

0,5 stuk

ui

0,5 teentje

knoflook

80 g

volle Griekse yoghurt

1,5 el

olijfolie

1 el

tomatenpuree

0,5 tl

paprikapoeder

0,25 tl

gemalen komijn

1 snuf

zout

afgedekt minimaal 3 uur marineren.
4.

Week 4 spiesjes (als je houten gebruikt) een uur
in water.

5. Rijg de blokjes kipfilet aan de spiesjes.
6. Bak de kip goudbruin en gaar op een hete
barbecue.
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Ingrediënten

Ketolicious: BBQ

Steak met
chimichurri

Macro’s (per portie)
Vetten
19 g (54%)

Wist je dat het woord “chimichurri” afstamt van
het Baskische “tximitxurri”, wat zoiets betekent als
“een willekeurige mix van verschillende dingen”?

Koolhydraten
0 g (0%)

Eiwitten
37 g (46%)

Porties: 2

319 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Hak de kruiden grof. Pel het teentje
knoflook.

Ingrediënten

2. Doe de kruiden, knoflook en olijfolie in

250 g

biefstuk

de keukenmachine en mix tot een glad

1 snuf

peper en zout

mengsel.

3 el

olijfolie

15 g

zachte kruiden (peterselie/dil-

3. Dep de biefstukken droog en bestrooi

le/bieslook/etc)

beide zijdes met een snuf zout en
peper.

1 teentje

knoflook

4. Grill ze gaar op een warme barbecue.
5. Serveer de biefstuk met de chimichurri.
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Ketolicious: BBQ

Mexicaanse kip
spiesen

Macro’s (per portie)
Vetten
16 g (56%)

Picadillo kruidenmix is een Mexicaanse kruidenmix
met o.a. paprika, chili, knoflook en piment. Tegenwoordig te verkrijgen in de supermarkt.

Koolhydraten
0 g (0%)

Eiwitten
28 g (44%)

Porties: 2

256 calorieën per portie

Bereidingswijze
1.

Week 4 spiesjes (als je houten gebruikt)
een uur in water.

Ingrediënten

2. Snijd de kipfilet in blokjes.

200 g

kipfilet

3. Meng de kipfilet met olijfolie, picadillo

1,5 el

olijfolie

1 tl

picadillo kruiden

1 snuf

zout

1 stuk

rode paprika

kruiden en een snuf zout. Laat minimaal 30
minuten marineren.
4. Snijd de zaadlijsten en de steelaanzet
uit de paprika. Snijd het vruchtvlees in 8
stukken.
5. Rijg 1 paprika stuk, 3 blokjes kip en weer
een paprika stuk aan een spies. Herhaal
met de resterende ingrediënten.
6. Grill de spiesen gaar op de warme
barbecue.
7. Optioneel: serveer met wat vers limoensap
en peterselie.
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Ketolicious: BBQ

Griekse burgers met
fetakaas

Macro’s (per portie)
Vetten
28 g (61%)

Uiteraard gaan deze Griekse burgers ook heel
goed samen met de tzatziki!

Koolhydraten
1 g (1%)

Eiwitten
40 g (38%)

Porties: 2

416 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Meng in een kom gehakt, oregano,
paprikapoeder, gemalen komijn,

Ingrediënten

knoflookpoeder en een flinke snuf

250 g

rundergehakt

peper en zout goed door elkaar.

0,5 el

oregano

2. Druk de helft van het deeg in je hand

0,5 tl

paprikapoeder

0,25 tl

gemalen komijn

0,25 tl

knoflookpoeder

1 snuf

peper en zout

40 g

feta

tot een platte ronde lap.
3. Verdeel de helft van de fetakaas over
het midden en rol dicht.
4. Herhaal met de andere helft van het
gehakt en feta.
5. Grill de bifteki goudbruin en gaar op
een hete barbecue.
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Ketolicious: BBQ

Macro’s (per portie)

Pittige drumsticks

Vetten
33 g (64%)

Als je drumsticks perfect gemarineerd zijn, dan
heb je helemaal geen sauzen nodig om extra
smaak toe te voegen op je bord.

Koolhydraten
0 g (0%)

Eiwitten
41 g (36%)

Porties: 2

461 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Doe de drumsticks in een schaal.
2. Meng olijfolie, oregano, paprikapoeder,

Ingrediënten

chili vlokken en knoflookpoeder door

4 stuks

drumsticks

elkaar.

2 el

olijfolie

1 tl

oregano

1 tl

paprikapoeder

0,5 tl

chili vlokken

0,5 tl

knoflookpoeder

0,5 stuk

limoen

3. Wrijf hiermee de drumsticks in en laat
minimaal 30 minuten marineren.
4. Rooster de drumsticks gaar op een
hete barbecue.
5. Snijd de limoen in partjes en serveer
samen met de drumsticks.
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Ketolicious: BBQ

Zalm met asperges en
kruidenolie

Macro’s (per portie)
Vetten
27 g (70%)

Een zalige manier om jouw gezonde omega-3-vetten binnen te krijgen.

Koolhydraten
3 g (3%)

Eiwitten
23 g (27%)

Porties: 2

347 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Doe de olijfolie, kruiden en een
snuf zout en peper in een blender/

Ingrediënten

keukenmachine en mix tot een

210 g

zalm

dressing.

300 g

groene asperges

3 el

olijfolie

1,5

fijngehakte Italiaanse kruiden

2. Snijd de uiteindes van de groene
asperges af.

(zoals oregano, salie, tijm en

3. Grill de zalm in een schaaltje gaar op

rozemarijn)

de barbecue (80% van de tijd op het
vel, en 20% van de tijd op de ‘vlees’-

1 snuf

zout en peper

kant).
4. Grill ondertussen de groene asperges
kort.
5. Leg de asperges op een bord, daarop
de zalm en besprenkel naar smaak met
de kruidenolie.
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Ketolicious: BBQ

Gamba met kruiden
dressing

Macro’s (per portie)
Vetten
13 g (45%)

Zo simpel als de receptuur is van dit gerecht, zoveel diepgang heeft de smaak.

Koolhydraten
0 g (0%)

Eiwitten
36 g (55%)

Porties: 2

261 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Meng in een kom de gamba’s met de
verse kruiden en olijfolie.

12 stuks

gamba’s

2 el

peterselie, fijngehakt

2 el

basilicum, fijngehakt

op een hete barbecue en bak hierin de

1 teentje

knoflook

gamba’s gaar.

2 el

olijfolie

2. Pers het teentje knoflook erboven uit
en meng er doorheen.
3. Leg de gamba’s in een aluminium bakje
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Ingrediënten

Ketolicious: BBQ

Macro’s (per portie)

Kip-fajitarolletjes

Vetten
15 g (46%)

Wil je extra vetten toevoegen aan jouw kip-fajitarolletjes? Voeg dan wat reepjes avocado toe.
Smakelijk!

Koolhydraten
1 g (1%)

Eiwitten
39 g (53%)

Porties: 2

295 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Sla de kipfilet lapjes zo plat mogelijk
(met een vleeshamer, of een pan als je

Ingrediënten
250 g

kipfiletlapjes

2. Snijd de paprika’s doormidden.

0,5 stuk

gele paprika

3. Maak de paprika’s schoon en snijd ze in

0,5 stuk

rode paprika

2 el

olijfolie

1 tl

paprikapoeder

0,5 tl

komijnpoeder

0,25 tl

kaneel

geen vleeshamer hebt).

lange repen.
4. Meng in een kommetje olijfolie, paprika,
komijn en kaneel door elkaar.
5. Wrijf hiermee de kipfilet in.
6. Verdeel de paprikareepjes over de
kipfilet en rol ze op. Zet vast met een
prikker.
7. Grill de rolletjes gaar op een hete
barbecue.
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Ketolicious: BBQ

Mexicaanse burgers
met cheddar

Macro’s (per portie)
Vetten
25 g (60%)

Wie zegt dat je per se een broodje nodig hebt
om een hamburger te kunnen maken? IJsbergsla
biedt je een gezonder alternatief.

Koolhydraten
3 g (3%)

Eiwitten
34 g (37%)

Porties: 2

373 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Maak de rode ui schoon en snipper
deze fijn.

Ingrediënten
Burgers:

2. Meng alle ingrediënten voor de burgers
in een ruime kom goed door elkaar.
3. Vorm 2 burgers van het
gehaktmengsel.
4. Grill de burgers gaar op een hete
barbecue.
5. Leg als de burgers bijna gaar zijn de

200 g

rundergehakt

0,5 stuk

rode ui

0,5 tl

paprikapoeder

0,25 tl

gemalen komijn

0,25 tl

knoflookpoeder

1 snuf

zout en peper

cheddar erop, dek af met een deksel of

Overig:

bakje zodat de kaas smelt.
6. Snijd de ijsbergsla bladen doormidden
en leg ze per 2 op elkaar.
7. Leg hierop de burger.

4 bladen

ijsbergsla

1 stuk

tomaat

2 plakjes

cheddar

8. Snijd de tomaat in plakjes en leg op de
burger.
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Ketolicious: BBQ

Macro’s (per portie)

Teriyaki-kipspiesen

Vetten
21 g (59%)

Coconut amino’s zijn de Paleo-versie van sojasaus. Je kunt het online vinden en vaak ook bij
reformwinkels.

Koolhydraten
4 g (5%)

Eiwitten
29 g (36%)

Porties: 2

321 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Week 4 spiesjes (als je houten gebruikt)
een uur in water.

Ingrediënten

2. Snijd de kipfilet in blokjes.

200 g

kipfilet

3. Rijg aan de spiesen en bestrooi met

1 snuf

zout en peper

2 el

olijfolie

1 tl

coconut aminos

0,25 stuk

citroen

1 el

sesamzaad

een snuf zout en peper.
4. Meng in een kommetje olijfolie en
coconut aminos door elkaar.
5. Grill de kipspiesen gaar op een warme
barbecue.
6. Haal ze van de barbecue af en bestrijk
ze met de teriyaki-dressing. Knijp de
citroen erboven uit.
7. Bestrooi met de sesamzaadjes.
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Kabeljauwspiesen met
basilicumolie

Macro’s (per portie)
Vetten
14 g (70%)

De combinatie kabeljauw en basilicum heb je mogelijk niet eerder gehad. En waarschijnlijk gaat dit
niet je laatste keer worden! Enjoy!

Koolhydraten
1 g (1%)

Eiwitten
13 g (29%)

Porties: 2

182 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Meng de olijfolie met de basilicum en
een snuf zout in een kommetje.

Ingrediënten
240 g

kabeljauw

1 stuk

citroen

3. Snijd de kabeljauw in 8 stukken.

2 el

olijfolie

4. Snijd 4 schijfjes van de citroen.

2 el

fijngehakte basilicum

5. Pak een spiesje en rijg hier een

1 snuf

zout

2. Week 4 spiesjes (als je houten gebruikt)
een uur in water.

stuk kabeljauw, citroen en een stuk
kabeljauw aan.
6. Herhaal met de andere 3 spiesen.
7. Grill de spiesen gaar in een
aluminiumbakje op de hete barbecue.
8. Besprenkel met de basilicumolie net
voor het serveren.
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Macro’s (per portie)

Tzatziki met komkommer

Vetten
15 g (79%)

Net als aioli mag tzatziki absoluut niet ontbreken
bij een barbecue. Lekker fris met komkommer!

Koolhydraten
5 g (12%)

Eiwitten
4 g (9%)

Porties: 2

171 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Rasp de komkommer en knijp deze
goed uit.

200 ml

Griekse yoghurt

yoghurt, dille, peterselie en een snuf

0,5 stuk

komkommer

peper en zout goed door elkaar.

1 el

olijfolie

1 tl

dille

1 el

peterselie

1 snuf

peper en zout

2. Meng in een kom de komkommer,

3. Laat minimaal 30 minuten staan voor je
deze serveert.
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Macro’s (per portie)

Aioli met kruiden

Vetten
42 g (98%)

Deze Mediterrane klassieker mag absoluut niet ontbreken. Deze variant met peterselie en basilicum
combineert perfect met vis of vlees.

Koolhydraten
0 g (0%)

Eiwitten
2 g (2%)

Porties: 2

386 calorieën per portie

Bereidingswijze
1. Maak het teentje knoflook schoon en
snijd deze fijn.
2. Doe eierdooier, citroensap en knoflook
in een hoge maatbeker.
3. Zet je staafmixer erin en mix goed door
elkaar.
4. Laat de staafmixer in je maatbeker
staan en giet 80 ml olie erbij.
5. Zet de staafmixer aan, als je ziet dat het

Ingrediënten
1 stuk

eierdooier, op kamertemperatuur

1 tl

citroensap

1 teentje

knoflook

80-90 ml

olie (neutrale)

1 snuf

zout

1 el

verse peterselie

1 el

verse basilicum

begint te mengen trek je hem langzaam
omhoog.
6. Wellicht heb je nog wat extra olie nodig
om de goede dikte te krijgen. Voeg
deze dan toe en mix goed door.
7. Schep de aioli in een kommetje.
8. Hak de peterselie en basilicum fijn en
voeg deze samen met een snuf zout
toe aan de aioli. Meng goed door.
9. Proef en breng eventueel nog verder
op smaak.
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