
                                                    BBQpassion 
                                              Barbecue Equipment for Barbecue fanatics 

 

www.BBQpassion.eu - IBAN BE 12 3930 1295 95 92 - BIC: BBRUBEBB - BTW BE 0523 879 875 –  

Contact infobbqpassion@gmail.com - Tel +32 468 126 907 

 

 
 

Gazpacho met gegrilde groenten 
 

 
 

 Voor : 4 - 6 personen  

 Temperatuur: 170 - 220°C directe warmte  

 Grill: inox. 
 
Ingrediënten 

 6 grote roma-tomaten 

 3 middelgrote rode paprika’s 

 2 gemiddelde rode uien in ringen gesneden 

 Olijfolie 

 1 theelepel grof zeezout 

 Zwarte peper 

 Tomatensap 1 l 

 Verse basilicum gehakt 

 1 eetlepel sherry azijn 

 ¼ tl Tabasco 

 ½ komkommer, gepeld en zonder zaadlijsten 
 
Benodigdheden 
 
Eventueel een grillpan met gaten voor de kleine stukken 
 
Bereiding: 
 

 Snijd de tomaten in 2 en verwijder de zaadlijsten. 

 Snijd plakken van de paprika’s in de lengte 

 Snijd de uien in ringen 
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 Wrijf alles in met olijfolie en wat grof zeezout en peper 

 Grill de groenten met gesloten deksel gedurende 5 tot 8 minuten en draai af 
en toe om, tot alles gekleurd is. 

 Als het vel van de paprika’s zwart begint te worden, neem ze er dan af. 

 Verwijder het vel en alle zwarte stukken.  

 Pureer de gegrilde groenten en komkommer samen met 500 ml in de 
keukenmachine en laat verder koud worden in de ijskast gedurende min 8 uur  

 Werk dan verder af met de azijn, basilicum, Tabasco en breng op smaak met 
zout en peper. Pas de smaak en textuur aan door er meer of minder 
tomatensap aan toe te voegen of Tabasco en azijn. 

 Garneer met in brunoise (blokjes) gesneden komkommer, paprika en tomaat. 
 
 

 
 
 

Laat het u smaken! 


