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Gegrilde kreeft met basilicum boter 
 
 

Ingrediënten voor 4 personen: 

 
2 kreeften van 1 kg 
250 g gezouten boter 
50 g grof gesneden basilicum 
2 limoenen  
Zwarte peper 
Grof zeezout 
 
 

Bereiding: 

 Bereid de barbecue voor op gemiddelde directe hitte (150°-180°C) 

 Dood de levende kreeften door ze met hun kop in kokend water te steken. 

 Diepvrieskreeften laat je gewoon ontdooien in de koelkast. 

 Plaats een groot koksmes op het “kruis” en snijd de kreeften overlangs door. 

 Verwijder het darmkanaal en de grijsachtige zak in de kop. 

 Verwijder de scharen en breek de schalen voorzichtig. 

 Wrijf de kreeftenhelften in d.m.v. een siliconenborstel van Steven Raichlen 
met een deel van de gesmolten boter en kruid met peper en zeezout. 

 Doe de rest van de gesmolten boter in een sauspan, voeg de basilicum toe, 
en laat boven een zacht vuur 2 minuten meekoken. 

 Leg de scharen eerst op de barbecue want ze hebben ongeveer 2 minuten 
meer nodig om te garen. 

 Leg dan de kreeften met de vleeszijde naar onder tussen de 4 en de 8 
minuten op de grill. 

 
 Keer ze met een goede grilltang om en bestrijk ze rijkelijk met de basilicum 

boter en knijp de limoenen uit over het vlees. 
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 Laat nog een 4 tot 8 minuten garen totdat het vlees stevig aanvoelt. 

 Serveer met de basilicumboter in een aparte sauspot. 
 

 Wij hebben de kreeft hier geserveerd met chips van blauwe aardappelen en 
een “Ratatouille van de grill” (zie recept).  

 

 
 
 
TIP: 
 
Je kan dit ook als een voorgerecht  serveren door de porties aan te passen, en door 
bvb. met babykreeftjes te werken. Kort de kooktijden met de helft in want als je te 
lang gaart zal het vlees droog zijn, of zal het pantser zelfs verbranden. 
 
 
 
 
Laat het u smaken! 


