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SPARERIBS
VAN DE
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Voorbereiding: 30 min.  
BBQ tijd: 2 - 2,5 uur 
Totale tijd: 3 uur 

Ingrediënten
 

 

2 Mooie strengen Spareribs, ca. 2 kilogram
Aluminiumfolie
Goede olijfolie

Bruine suiker, 3 el
Zeezout, fijn, 3 tl
Zwarte peper gemalen, 2 tl
Komijnpoeder, 1,5 tl
Uienpoeder, 1,5 tl
Paprikapoeder gerookt, 1,5 tl
Cayennepeper, 1,5 tl (optioneel)
Mosterdzaad gemalen, 2 tl
Knoflookpoeder, 1,5 tl

Barbecuesaus (goede kwaliteit), 2 kopjes
(500 ml)
Bruine suiker, half kopje, ca. 125 gr.
Stroop, ca. 65 ml
Witte wijn azijn, 100 ml
Worchester sauce, 2 tl
Zeezout, fijn, 1 tl
Zwarte peper gemalen, 2 tl
Paprikapoeder gerookt, 2 tl

Dryrub

Marinade saus

Verwarm de BBQ voor op 150 graden 
Bereid voor op indirect grillen
Wrijf de Spareribs in met olijfolie
Wrijf de Spareribs in met de dry rub
Laat dit max. 30 min. intrekken
Wikkel de Spareribs in aluminiumfolie
Leg het pakketje op de BBQ, indirecte gedeelte
Draai het pakketje regelmatig elke 30 minuten
om (i.v.m. gelijkmatig garen)
Laat het pakketje zo ca. 2,5 uur garen
Haal van de BBQ en verwijder het
aluminiumfolie
Smeer de Spareribs in met de beschreven
marinade (kwastje)
Leg de Spareribs met het zachte vleesgedeelte
weer op de BBQ
Laat zo 5 min. mooi doorgaren
Draai de Spareribs om en smeer nu de andere
zijde ook in met de marinade
Leg weer op de BBQ en laat wederom 5
minuten doorgaren
Herhaal dit min. 2 keer, door de marinade krijg
je een lekkere gekaramaliseerde smaak
Klaar. Als het goed is, is het vlees zo lekker mals
geworden, dat de botten er bijkans zo uitvallen

Eet smakelijk! 
Team Vleeshouwerij Saasveld

Bereidingswijze
 

Roer ingrediënten goed door elkaar
Breng in een pannetje aan de kook
Op laag vuur 15 min. door laten sudderen
Van vuur halen en laten afkoelen
Gebruik marinade als deze afgekoeld is 

Bereiding marinade:


