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Barbecue Blini1 
 

 
Voor: 4 personen 
 
Ingrediënten: 
 
Blini 
15 g verse gist 
1 koffielepel fijne witte suiker 
1,75 dl lauw water 
150 g patisseriebloem 
1 koffielepel zout 
1 ei 
1,75 dl melk 
1 eetlepel zure room – 
een assortiment verse tuinkruiden (bv. tijm, koriander, dragon, munt, salie, 
peterselie, citroenmelisse)  
boter 
 
om af te werken: 
150 g gepelde grijze garnalen  
150 g gesnipperde gedroogde ham 
 
Bereiding: 
 

 Meng de gist met de suiker en het water en laat het even staan tot er zich 
vanzelf een schuim vormt. Splits het ei en houd de dooier en het wit apart. 
Zeef de bloem in een grote kom en doe er de eierdooier en het 
gistmengsel bij. Roer tot je een dik beslag krijgt. Laat dit 1 tot 2 uur rijzen 
onder een handdoek tot je ongeveer het dubbele van het volume bekomt. 

 Meng de melk en de zure room door het beslag. Klop het eiwit stijf en spatel 
dit met de gesnipperde verse kruiden door de blini-basis. Het gebruik van 
eiwit is het grote geheim van blini. Alleen zo is het mengsel stijf genoeg om 
er dikkere pannenkoekjes van te bakken. 

 Verdeel het beslag over twee kommen en doe bij de ene de garnalen 
en bij de andere de hamsnippers. 

 Leg een taart bakplaat op een hete BBQ en smeer die met behulp van 
een prop keukenpapier in met boter. Bak kleine blini van het beslag. 

 
Tip 
Als je het blini beslag even op voorhand maakt, komt de smaak van de 
tuinkruiden veel beter tot zijn recht. Als je dat wenst kan je de blini versieren met 
kruiden, zure room of viseitjes, alles kan en mag. 

                                                           
1
 Recept van Pierre Hacha, lid van het team dat in 2003 het wereldkampioenschap barbecue in Jamaica heeft 

gewonnen 


