
BBQ pasta pesto

4 personen
40 minuten

Een avondje barbecue hoeft niet altijd te bestaan
uit vlees, groenten en een bijgerecht . Verras je
gasten met dit pasta gerecht dat je bijna helemaal op
de barbecue klaarmaakt! De grillpan kan dienen als
alternatief bij wat minder weer. Je kan deze pasta
warm of koud eten, en daardoor kan je ze ook een
dag op voorhand maken, handig!

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:

■ 500 gram (volkoren) fusilli

■ 1 groene courgette

■ 1 gele courgette

■ 100 gram rucola

■ 4 kipfilets ‘La Belle Flamande’

■ 250 gram groene pesto

■ extra vierge olijfolie

■ peper en zout

BEREIDING:

1. Bereid je bbq voor met een directe en een indirecte zone. Dat wil zeggen: de helft

van je rooster boven hete kolen, de andere helft zonder kolen eronder.

2. Snij elke kipfilet in de lengte doormidden, zodat je telkens 2 plattere filets hebt.

3. Wrijf de gesneden kipfilets in met olijfolie en kruid met zout, zet even apart.

4. Snij beide courgettes in grote, schuine plakken van ongeveer 3 mm. Wrijf ze in met

olijfolie en kruid met zout.

5. Kook ondertussen de pasta zoals aangegeven op de verpakking.

6. Grill de kip op de directe zone, boven de hete kolen dus. Grill ze 1 minuut en draai ze

een kwartslag, laat nog een minuut grillen. Draai ze nu om en herhaal de vorige

stappen. Nu kan je de kip rustig laten verder garen boven de indirecte zone. Heb je

een kernthermometer? Ga dan tot een kerntemperatuur van 72 - 75 graden.

Boven de indirecte zone kruid je de kip langs beide zijden met peper van de molen.
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7. De courgette schijven gril je op dezelfde manier als de kip, enkel moeten deze niet

doorgaren boven de indirecte zone. Kruid na het grillen de courgettes met peper van

de molen.

8. Giet de pasta af en meng de pesto eronder. Snij de gegrilde kipfilet in kleinere

stukken en snij de gegrilde courgettes in de lengte middendoor. Presenteer alles in

een diep bord, afgewerkt met wat rucola.

Smakelijk!
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