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Ratatouille Spies

Ingrediënten
• 2 aardappelen
• 2 courgettes 
• 2 rode paprika’s of puntpaprika’s 
•  70 gram Epos Bistro kruidenolie sweet  

onion (1004784) 
• Satéstokjes

Bereiding
Snijd de aardappelen met een dunschiller in 
hele fijne plakjes, het kan eventueel ook dun 
met de snijmachine. De courgette kan je ook in 
plakken snijden en de paprika in stukken.
Marineer de groenten met de Bistro kruidenolie 
sweet onion en rijg deze om en om aan de 
spiezen. 

Consument 
Leg deze vega spiezen ongeveer 10 minuten 
op de BBQ! 

Het voorjaar is nu echt begonnen! Dat 
betekent dat we de zon meer gaan zien 
en de temperaturen weer omhoog gaan. 
Bij Epos staat het voorjaar in het teken van 
BBQ’en!

Vanaf mei zullen we jullie weer inspireren 
met al het lekkers voor op de barbecue. 
Bijvoorbeeld mooie vlees spiesen en lekkere 
salades om bij de barbecue te serveren. 
Met onze nieuwe Indonesian taste marinade 
hebben we bijvoorbeeld 2 overheerlijke 
recepten! Maar ook hebben we lekkere 
salades van Bieze en Maître Olivier voor 
je die perfect zijn als aanvulling op het 
standaard barbecue assortiment. 

In dit receptenboekje staat weer een heel 
aantal lekkere recepturen waarmee we jou 
willen inspireren om de lekkerste dingen 
te maken met onze marinades en salades. 
Want Epos is meer dan smaak alleen!

Mocht je nog vragen hebben over één van 
onze marinades of de recepten in dit boekje, 
neem dan gerust contact met ons op! 
 

Met vriendelijke groet,
De rayonmanagers 

van Epos

Beste versspecialist!

Ratatouille Spies



Smokey shoarmaspies

Indonesian shaslick

Ingrediënten
•  1000 gram schouderkarbonade  

zonder been
•  70 gram Epos Bistro kruidenolie  

smokey bastard (1004102) 

Ingrediënten
• 1000 gram kipfilet
•  70 gram Epos marinade Indonesian taste 

(1007162) 
• 3 limoenen
• 1 blikje ananasschijven
• 1 puntpaprika of gewone paprika
• Satéstokjes

Bereiding
Snijd de karbonades in plakken van ongeveer 
1,5 cm. Snijd van deze plakken dunne reepjes, 
net zoals shoarma. Meng dan het fijn gesneden 
vlees met de Epos Bistro kruidenolie smokey 
bastard marinade en rijg dit aan de stokjes. 

Tip
Deze shoarma spiesjes zijn heel erg lekker met 
de Epos Knoflooksaus (1001335). 

Consument
Gaar de spiezen gedurende 8-10 minuten op 
de BBQ tot ze ook lekker krokant zijn!

Bereiding
Snijd de kipfilet in blokjes en marineer deze met 
de Epos marinade Indonesian taste. Halveer de 
limoenen en snijd deze helften in plakjes. 
De ananasschijven kunnen in vieren en de 
paprika ik stukjes. Rijg dan de ingrediënten aan 
de satéstokjes.

Tip
Je zou de kipfilet kunnen vervangen voor 
kipdijenvlees.

Consument
Gaar de spiezen op een BBQ voor ongeveer 
8 minuten.

Indonesian shaslick

Smokey shoarmaspies



Ingrediënten
• 1000 gram drumstick
• Ontbijtspek
•  100 gram Epos marinade Indonesian taste 

(1007162)

Bereiding
Marineer de drumsticks met 60 gram Epos 
marinade Indonesian taste. Vacumeer het 
geheel en gaar de drumsticks op 85ºC 
gedurende 45 minuten in de steamer (100% 
vocht).Laat het geheel goed terugkoelen. 
Haal de drumsticks uit de verpakking en 
omwikkel ze het ontbijtspek. Met de overige 
40 gram kan je de buitenkant nog even lekker 
inkwasten met de Indonesian taste marinade.
  
Consument
Grill de drumsticks voor 10 minuten op de BBQ.

Indonesian drumstick

Indonesian drumstick

Ingrediënten
• 1000 gram ongezouten roomboter (zacht)
•  100 gram Epos Bistro kruidenolie truffel 

(1003511) 

Bereiding
Meng de marinade goed door de zachte boter. 
Verdeel de truffelboter over 2 stukken bakpapier 
en rol op. Draai de uiteinden van het papier 
voorzichtig aan zodat er een mooie rol 
ontstaat.Laat de rollen opstijven in de vriezer. 
Daarna kan je ze makkelijk vanuit de koelkast in 
de gewenste plakken snijden.De truffelboter kan 
worden geserveerd bij mooie stukjes biefstuk.  

Consument
Bak je biefstuk op de BBQ met wat peper en 
zout zoals gewenst. Zodra je biefstuk klaar is 
laat je een plakje truffelboter smelten op de 
biefstuk!

Biefstuk met truffelboter

Biefstuk met truffelboter



Ingrediënten
•  1000 gram kipdijvlees met vel
•  60-70 gram Epos gehaktmix verrassing 

(1000712)
•  7 plakjes bacon
•  7 plakjes cheddar
•  Julienne gesneden wortel
•  Veldsla
•  Gegrilde paprika 
•  7 hamburgerbroodjes
•  200 gram Epos toktoksaus (1004819) 

Bereiding
Voor de hamburger: Draai de kippendijen 
met vel één keer door de 3 mm plaat, of 
verklein deze in de keukenmachine. Meng 
het kippengehakt vervolgens met de Epos 
gehaktmix verrassing (1000712) en maak er 
mooie burgers van. 

Hippe Kipburger afmaken: Grill de 
kipburgers op de BBQ en leg hier op het 
laatste moment een plakje cheddar kaas 
op. Grill ondertussen ook de plakjes bacon 
even. Leg het broodje open en begin met 
een laagje Epos toktoksaus (1004819) en 
wat sla, leg hier de burger op en doe hier 
de gegrilde paprika, wortel en het plakje 
bacon op. Maak af met een dikke klodder 
toktoksaus en eet smakelijk!

Hippe Kipburger van de BBQ

Hippe Kipburger van de BBQ

Ingrediënten
•  1000 gram Maitre Olivier taboule Oriental 

(1005198)
• 200 gram shiitake
• 200 gram rode uien in ringen gesneden 
• 170 gram gele paprika in stukjes gesneden
• 150 gram oesterzwammen
• 130 gram champignons
• 100 gram bosui in ringen gesneden
• 75 gram veldsla
• 2 eetlepels olijfolie

Bereiding
Snijd de bospaddenstoelen (oesterzwam en 
shitakii) en champignons in grove stukken. Snijd 
ook de rode uien in ringen. Fruit vervolgens 
de uienringen en de paddenstoelen licht aan 
met een klein beetje olijfolie. Snijd de bosui 
in ringen en de paprika in stukken. Meng dit 
vervolgens samen met de veldsla, de taboulé 
Oriental en de gebakken paddenstoelen mix.
Bedek de bodem van de schaal of het bord 
met de aangemaakte salade. Garneer de 
salade met de overgebleven ingrediënten. 

Serveertip
Lekker met naanbrood en een hummus dip. 

Taboulé Oriëntal met paddenstoelenmix 

Taboule Oriental met paddenstoelenmix , ..



Ingrediënten (voor 4 personen)
•  600 gram Maître Olivier taboulé Bombay 

(1005200)
•  120 gram appelreepjes van een niet 

geschilde appel
•  120 gram in blokjes gesneden verse  

rode paprika
•  120 gram verse stukjes ananas
•  4 handjes veldsla

Bereiding
Snijd de appelreepjes, ananas en de 
paprika blokjes. Leg een kleine hoeveelheid 
ingrediënten apart voor de garnering. 
Meng de gesneden ingrediënten en naar 
inzicht de tzatziki goed door elkaar zodat 
er een luchtig geheel ontstaat.  

Presentatie
Bedek de bodem van de schaal of het bord 
met de salade. Garneer de salade met 
enkele ingrediënten van de salade en de 
veldsla.

Taboule Bombay maaltijdsalade  

Taboulé Bombay maaltijdsalade  

Ingrediënten
•  350 gram Bieze pasta salade pesto 

(700337) 
•  1 tomaat
•  1 handje knoflook olijven
•  1 rode ui
•  1 rode paprika
•  1 courgette
•  200 gram feta
•  Handje rucola

Bereiding
Snijd de tomaat, courgette en feta in blokjes
Snijd de ui en olijfjes in ringen en de paprika 
in reepjes. Meng vervolgens de gesneden 
ingrediënten met de Bieze pasta pesto en de 
rucola Presenteer de salade in een mooie grote 
schaal.

Pasta Pesto salade 

Pasta Pesto salade ,



Ingrediënten (voor 4 personen)
•  1 zak Tortilla chips
•  70 gram Epos salsa-picantesaus (1005048)  
•  1 rode ui
•  125 gram geraspte kaas

Bereiding
Snijd de ui in blokjes. Verdeel de tortilla 
chips over een lage ovenschaal of op een 
bord. Let op dat dit bord op de BBQ of 
in de oven kan. Verdeel de rode ui en de 
salsa-picantesaus over de chips. Bestrooi de 
schaal als laatste met de geraspte kaas.
Doe de nachos 5-10 minuten in de oven. 
of zet het schaaltje op de BBQ. Serveer 
knoflooksaus of tzatziki bij de nachos. 

 BBQ Nacho’s 

 BBQ Nacho’s 

Ingrediënten
•  250 gram Bieze American coleslaw  
•  4 mini brioche broodjes
•  4 mini hamburgers
•  Sla
•  2 eetlepels Epos hamburger-hotsaus 

(1001318)   

Bereiding
Bak de brioche broodjes circa 6 minuten af in 
een oven op 180 graden. Grill de hamburgers 
8 minuten op de BBQ. Snijd ondertussen de 
gebakken broodjes open en grill ze nog even 
met de snijkant naar beneden, zo worden ze 
krokant en krijgen ze een mooi grillstreepje.
Beleg de broodjes met wat sla, hamburgersaus 
en de burger. Plaats op de hamburger een 
royale lepel Bieze American coleslaw en leg de 
andere kant van het broodje er bovenop!

American Burger 

American Burger 
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