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 Barbeque  in  griekse stijl   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door; Corné, Kees en Chris 



     Menu:     
 

Voorgerecht: 
Ouzo Cocktail     
Feta Rolls     
 
Barbeque: 
Biefstuk a la Jack van Dijck (met gamba’s) 
 

Souvlaki met Zatziki     
Steak Athene     
 
Salades / Sauzen: 
Zatziki     
Griekse Salade     
Aardappelsalade Kreta   
  
Cocktailsaus      
Kerrysaus     
Metaxasaus     
 
Nagerecht 
Zoete flensjes met honing   
  
Metaxa     



 

Ouzo Cocktail     
 

Ingrediënten: 
30 ml Ouzo 
30 ml Blue Curaçao 
120 ml ananassap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bereiding: 

Schud de ingrediënten met ijs en schenk de 
cocktail in. 

 
Garnering: 

Schijfje ananas met blaadjes van de ananas en 
een kers. Serveren met rietjes 

 
Opmerking: 

Green with Envy (groen van afgunst) is een middagcocktail. Het anijszaad in de Ouzo 
verkoelt de scherpe ananassap. Zoals men zegt… ‘Jaloezie is een vloek, afgunst is nog erger’. 
 
 

 

 
 

 
 

‘Green with Envy’ 
 
 

 

 

 

 

 



 
Feta rolls     

Ingrediënten: 
Voor 4 personen 
8 grote bladeren groene sla 
4 bladeren roquettesla (licht-    
bittere sla) 
4 bladeren rode sla 
2 tomaten 
50 gram feta 
2 eetlepels tuinkers 
8 plakken gekookte ham 
2 eetlepels geroosterde 
pijnboompitten 
 
Vinaigrette: 
1 snufje suiker 
1 mespunt vrij scherpe mosterd 
1 eetlepel citroensap 
1 eetlepel olijfolie 
 
 
 

 
 

 
Bereiding: 

1. Was en droog de groene sla, de roquette en de rode sla. Snij de bladeren roquette in 
tweeën en de bladeren rode sla in reepjes van 1 à 2 cm breed. Snij de tomaten in tweeën, 

verwijder de steeltjes en snij het vlees in blokjes van 1 cm.  
 

2. Laat de feta uitlekken en snij hem in blokjes. 
 

3. Bereid de vinaigrette met het citroensap, de suiker, de mosterd, de olie en peper en zout. 
 

4. Meng de tomaten met de schapenkaas, 1 eetlepel pijnboompitten en 1 eetlepel tuinkers 
en breng op smaak met de helft van de vinaigrette. 

 
5. Schik de bladeren groene sla op het werkblad. Leg een plak ham op elk  slablad, bedek 

met de roquette en de rode sla. Verdeel het tomaten-fetamengsel over de sla en rol op. Zet 
vast met een houten prikker. Leg twee rolletjes op elk bord en overgiet met de rest van de 

vinaigrette. Dien op met de rest van de tuinkers en bestrooi met de resterende 
pijnboompitten. 

 
 
 



 

Biefstuk a la Jack van Dijck (met gamba’s) 
  
 

 

Ingrediënten: 
Voor 4 personen 
1/2 zakje verse basilicum (a 15 g), grofgesneden 
1/2 zakje verse koriander (a 15 g), grofgesneden 
1 teen knoflook 
6 eetlepels olijfolie 
2 biefstukken (a ca. 150 g) 
12 reuzengarnalen gepeld (ca 450 g), ontdooid 
1 citroen, in parten 

 

Bereiding: 
 1. Pureer met een staafmixer de kruiden met de knoflook en de olie. 

 
2. Snij de biefstuk in 12 blokjes van gelijke grootte. 

 
3. Meng de blokjes vlees en de gepelde garnalen (denk aan het verwijderen van het 
darmkanaal) met de kruidenolie en laat ze tot gebruik afgedekt in de koelkast staan. 

 
4. Rijg de blokjes vlees en de garnalen om en om aan de spiesen. 

 
5. Gril ze op een ingevet rooster op heet vuur in 4-6 minuten gaar en bruin (de garnalen 

moeten mooi roze van kleur zijn). 
 

6. Bestrooi de spiesen met (fijn zee)zout en (versgemalen) peper en serveer ze met een part 
citroen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Souvlaki met Zatziki     

 

Souvlaki      
 

 

Ingrediënten: 
voor 4 personen: 
800 gr. varkensvlees 
2 kleine tomaten 
1 groene paprika 
1 kopje olijfolie 
1/2 kopje azijn 
zout 
 oregano (origani) 
4 spiesen van 20 cm. 
1 citroen  
Bakplaat of barbecue 
 
 

 
Bereiding: 

1. Snij het vlees in vierkante blokken van 3 bij 3 cm. Vierendeel de tomaten. Snijd de 
paprika in stukken zodat er 8 stukken ontstaan. 

 
2. Doe nu steeds achtereenvolgens een stuk vlees, stuk tomaat, stuk vlees, stukje paprika 

aan de spiesen. Tot ze vol zijn. 
 

3. Meng in een kommetje de olie met de azijn. Strooi zout over de souvlaki's en smeer ze 
met een kwastje in met het olie/azijn mengsel. 

 
4. Bak de souvlaki's op een hete plaat of barbecue. Keer ze geregeld en smeer regelmatig 

wat van het olie/azijn mengsel op de souvlaki's. Zo wordt het vlees lekker mals en lekker van 
smaak. Als de souvlaki's rondom bruin en van binnen gaar zijn haal je ze van de plaat en 

strooi je er wat oregano (rigani) over. 
 

5. Tot slot een beetje citroensap op de souvlaki's sprenkelen. 



Zatziki      


Ingrediënten: 
Minstens 6-8 geschilde teentjes knoflook 
(moeten sappig zijn) 
500 gram Griekse volle yoghurt 
1 eetlepel olijfolie en 1 eetlepel azijn 
Zout naar smaak 
1 middelgrote komkommer 
 
 
 
 
 
 
Bereiding: 
Maak de zatziki enkele uren voordat het zal worden gereserveerd om ervoor te zorgen dat de 
knoflook in de yoghurt kan trekken.  
1. Pers de knoflook tweemaal door een knoflookpers, waardoor het sap eruit komt maar de 

buitenkant achterblijft. 
2. Meng het dan door de yoghurt, samen met de olie, de azijn en het zout. 

 
Net voordat u de zatziki gaat serveren 

3. De komkommer fijn raspen en al het water eruit knijpen door het in een schone doek 
samen te drukken. Voeg de komkommer op 

 het laatste moment aan de andere ingrediënten toe. 
 
Opmerking:  
Als het enkele uren blijft staan voordat het geconsumeerd wordt, zal het resterende water in 

de komkommer de zatziki anders een waterige samenstelling geven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Steak Athene        
 

 

 

 

Ingrediënten: 
Voor 4 personen 
1 doosje waterkers 
600 gram entrecotes 
Arachideolie  
Zout en peper 
 
 

 
 

  
 

 

 

Bereiding: 
1. Maak ½ doosje waterkers schoon, maak er 2 bosjes van en houd ze op een koele plaats. 

 
2. Maak het rooster schoon en bestrijk het met behulp van keukenpapier met wat olie. 

  
3. Bestrooi 2 entrecotes aan beide kanten met fijn zout en peper uit de molen en bestrijk ze 

met een dun laagje arachideolie. 
 

4. Leg ze diagonaal op de grill, bak ze 2 minuten, draai ze een kwartslag om een 
rasterpatroon te laten ontstaan en bak ze nog eens 2 minuten. Keer ze en herhaal de hele 

operatie.  
 

5. Leg ze op een rooster boven een braadslee en laat ze 3 minuten rusten zodat het 
vleesvocht zich kan verspreiden. Leg de entrecotes midden op een ovale schaal en leg er een 

bosje waterkers naast 
 

Opmerking: 
* Prik tijdens het grillen niet in het vlees en druk er ook niet op. 

* De grilltijd hangt af van de dikte van het vlees en van de gewenste garing (bijna rauw, rood, 
rosé of doorbakken). 

 

 

 

 



Griekse salade    


Ingrediënten: 
Voor 4 personen 
4 tomaten 
1 rode paprika 
1 groene paprika 
1 komkommer 
2 rode uien 
15 zwarte olijven 
8 eetlepels olijfolie 
2 eetlepels rode wijn azijn 
150 gram feta 
Oregano, peper en zout 
 
 
 
 
 
 
 

Bereiding: 
1. Was en snij de tomaten in partjes. Doe ze in een grote slakom. Snij vervolgens de paprika's 

in dunne ringen en voeg ze toe aan de tomaten. Was en snij de komkommer in plakjes en 
snij de ui in dunne ringen. Doe ze ook in de kom. Doe daar de olijven bij. 

 
2. Klop de olijfolie en azijn tot dressing en voeg daar wat oregano, zout en peper aan toe.  

 
3.Laat de fetablokjes uitlekken en voeg ze toe aan de salade. Sprenkel de dressing over de 

salade. 
 

 



Aardappelsalade Kreta    

 

Ingrediënten: 
Voor 4 personen 
4 vastkokende aardappelen 
2 dikke plakken gekookte ham 
2 tomaten 
4 grote augurken 
2 eieren 
1 bosje bieslook  
Stoommandje 
 
Saus: 
4 eetlepels mayonaise 
1 theelepel scherpe mosterd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereiding: 
1. Schil de aardappelen en snij ze in blokjes. Doe ze in een stoommandje en plaats dit op een 
geschikte kookpan die voor de helft is gevuld met warm water. Voeg zout toe en dek af. Laat 

dit 40 minuten stomen.  
 

2. Was de tomaten en snij ze in kleine stukken. Snij de augurken in plakjes. Snij de plakken 
ham in blokjes. Was, droog en hak de bieslook. 

 
3. Doe de eieren in een kookpan. Voeg water toe tot ze ondergedompeld zijn, voeg zout toe 

en breng aan de kook. Laat dit 5 minuten koken. Giet af en spoel met koud water. Pel de 
eieren en snij ze in kwarten.  

 
4. Meng de aardappelen, de stukken tomaat, de kwartjes hardgekookt ei, de blokjes ham en 
de schijfjes augurk in een slakom. Klop de mayonaise met de mosterd op en giet deze saus in 
de slakom. Voeg de bieslook toe en meng goed. Kruid eventueel bij en zet in de koelkast tot 

net voor het opdienen.  
 
 



Cocktailsaus     
 

Ingrediënten: 
200 cc mayonaise  
50 cc geslagen room  
3 eetlepels tomatenketchup 
1 eetlepel brandy of cognac  
1 theelepel paprikapoeder  
1 theelepel citroensap  
worcestersaus naar smaak  

  

 
Bereiding: 
1. De mayonaise, tomatenketchup, brandy en paprikapoeder in een kom door elkaar roeren 

met een garde.  
 

2. Meng hier naar smaak worcestersaus en citroensap door.  
 

3. Spatel voorzichtig de opgeslagen slagroom er doorheen 
 

 

 

Kerriesaus    
 

Ingrediënten: 
500 ml mayonaise  
500 ml geslagen room  
1 scheutje gembersiroop  
1 scheutje ananassap  
1 theelepel kerrie poeder  
50 ml witte wijn  
Vers gemalen peper  
Zout  
30 ml zonnebloemolie 

 

 

 

Bereiding: 
1. Verwarm de olie in een klein pannetje en doe hier de kerrie poeder in. 

 
2. Alle ingrediënten samen vermengen behalve de geslagen room, de room word zo ver 

opgeslagen tot dat het een dikke lobbige saus is. 
 

3. Als alles goed vermengd is, dan de geslagen room erbij 
 

 

 



Metaxasaus     
 
 
Ingrediënten: 
150 gram crème fraiche  
100 ml bouillon van een blokje  
3 eetlepels tomatenpuree  
2 cl Metaxa  
zout en peper  
beetje suiker  
paprikapoeder  
 
 
 
Bereiding: 

1. De crème fraiche met de bouillon, tomatenpuree en de metaxa mengen en met zout,  
peper, paprika en de suiker op smaak brengen. 

 
2. Indien de saus te dun is, met maizena binden 



Zoete flensjes met honing  

  
 

Ingrediënten: 
Voor 4 personen 
250 g bloem  
300 ml melk  
2 eieren  
suiker  
olijfolie  
2 appels, in schijfjes gesneden  
honing  
witte basterdsuiker  
 
 

 

Bereiding: 
1. Zeef de bloem boven een kom. Voeg beetje bij beetje de melk toe. Blijf goed roeren om 

klontjes te voorkomen. Voeg de eieren toe en roer deze door het beslag. Het beslag moet in 
een straal van een lepel lopen. Roer vervolgens ½ theelepel zout en 1 theelepel suiker door 

het beslag. 
 

2. Verhit flink wat olie in een kleine koekenpan met antiaanbaklaag tot de olie licht begint te 
roken. 

 
3. Giet een beetje beslag in de pan en draai de pan een aantal keren zodat het beslag zich 

gelijkmatig verspreidt. Bak de flensjes eerst aan de ene en dan aan de andere kant 
goudbruin. 

 
4. Leg de flensjes op een schaal en houd ze warm terwijl je de andere flensjes bakt. 

 
5. Bak de schijfjes appel even om en om aan in de pan. Strooi er ondertussen een dun laagje 

gewone suiker overheen. 
 

6. Verdeel de flensjes over de borden. Besprenkel ze met een beetje honing en bestrooi ze 
met wat basterdsuiker. Garneer de flensjes met de gesuikerde schijfjes appel. Serveer heet. 



Metaxa         

De brandy uit Griekenland 

Samen met ouzo is Metaxa een van de bekendste Griekse alcoholische dranken ter wereld. 
Duizenden jaren geleden hadden de mensen in het oude Griekenland het maken van wijn 
ontdekt, maar pas in 1888 ontdekte Spyros Metaxa een manier om Metaxa te fabriceren. 
Metaxa komt het meeste bij Brandy in de buurt. Metaxa wordt gemaakt van de griekse 
druivensoorten Savatiano, Sultanina en Blauwe Corinth, tweemaal distiliëerd en 
samengebracht met een oudere muscaatwijn uit Samos en Limnos en vermengd met een 
geheime kruidenmix. Vervolgens blijft de Metaxa jaren "rijpen" in eikenvaten. Elke ster op 
de fles Metaxa staat voor tenminste een jaar rijpen. Metaxa met 3 sterren is dus tenminste 3 
jaar oud. Metaxa met 5 sterren is tenminste 5 jaar oud en heeft een zacht karakter met een 
fruitige smaak en een donkere honingkleur. Metaxa met 7 sterren is tenminste 7 jaar gerijpt 
en is uniek met zijn gouden kleur en volle rozijnachtige zoete smaak. De flesuitvoering van 
de 7-ster is gebasseerd op de oudgriekse Amphora-vaas. En tenslotte is er voor speciale 
gelegeheden de Metaxa Private Reserve die tenminste 20 jaar oud is. Gedistileerd 
volgens een oud familievoorschrift van de familie Spyros Metaxas, wordt de Metaxa Private 
Reservé meer als 20 jaar lang opgeslagen, om tot rijping te komen. Een periode die lonend 
is: zijn enig zachte smaak is niet te overtreffen. Deze exclusieve Griekse Metaxa wordt in 
beperkte aantallen gemaakt 

 

.  

Metaxa vijf sterren, Metexa zeven sterren en Metaxa Metaxa Private Reservé  

De distilleerderij van Metaxa staat tegenwoordig in Athene, in Kiffisia. De distilleerderij 
produceert meer dan 10 miljoen flessen Metaxa per jaar en zet met trots de traditie voort 
van een 100 jaar jonge Griekse spirit. Metaxa wordt al meer dan honderd jaar gewaardeerd 
in meer dan 75 landen over de hele wereld. Tijdens de bouw van de distilleerderij in Pireaus 
vond men een authentieke gouden munt, met een afbeelding van een Salamina Warrior. De 
Salamina Warriors vochten de slag om Salamina in 479 v. Chr. Spyros Metaxa koos deze 
unieke afbeelding als het symbool van Metaxa. De Salamina Warrior staat tot op de dag van 
vandaag nog op de fles en staat symbool voor de authenticiteit en het erfgoed van Metaxa.  

 

http://www.grieksegids.nl/ouzo/index.php
http://www.grieksegids.nl/griekse-wijnen.php
http://www.metaxa.com.gr/
http://www.grieksegids.nl/vakantieland/saronischegolf/salamis.html


Ouzo           

Ouzo, de alcoholische anijsdrank uit Griekenland 

Ouzo (ούζο) kan je zowel puur als met koud water drinken. Puur is de drank helder, maar als 
er water toegevoegd wordt, dan krijgt de ouzo een wittige kleur, dit komt door de anijsolie 
die in de ouzo verwerkt is. Ouzo kan je beter niet in de koelkast bewaren, omdat er dan 
kristalachtige schilfertjes in komen. Ouzo heeft een alcoholpercentage van rond de 44%, het 
wordt gemaakt van anijs en water, geperste druiven en verschillende kruiden. De precieze 
verhouding verschilt per merk. Op het eiland Lesbos staan meer dan 20 ouzofabrieken. Veel 
ouzofabriekjes zijn in familiehanden en hebben geheime recepten, waardoor er veel 
verschillende smaken zijn. De twee grootste ouzo-plaatsen op Lesbos zijn Plomari en 
Mytilini, maar ook kleine plaatsjes hebben hun eigen ouzo. Bij de ouzo worden gewoonlijk 
verschillende hapjes geserveerd, de "mezedes". De geschiktste hapjes zijn stukjes kaas (feta), 
olijven, salami, brood, sardientjes en inktvis. 

 

 

 

 

 
Links: Een specialiteit van Griekenland: Lekker anijsdrankje Ouzo en dan gegrilde 

octopus.  
Midden: Ouzo.    

Rechts: "Ouzo Sunrise". 

 

Ouzo wordt veel in Griekenland gedronken en mag alleen ouzo heten als het in Griekenland 
gemaakt wordt. De naam ouzo is vanaf 1989 geclaimd door Griekenland en mag alleen 
onder die naam in Griekenland geproduceerd worden. Het is te vergelijken met de Franse 
Pernot. De afkomst van de naam Ouzo is niet met zekerheid bekend, maar men zegt dat een 
bedrijf dat de drank naar Marseile uitvoerde op de kisten de woorden "Uso Massalia" had 
staan, wat wil zeggen "voor gebruik in Marseille". Deze zin werd later synoniem voor goede 
kwaliteit ouzo, Massalia werd weggelaten en van Uso maakte men Ouzo. 



 

 
Links: Ouzo Plomariou.   

Links-midden: Genietend van Ouzo en de naderende zonsondergang op een 
strandje op Santorini.  

Midden- rechts: Ouzo 12.  
Rechts: Ouzo Tsantali.  

Wellicht ligt het volgende verhaal nog iets dichter bij de waarheid. Vanuit Tyrnavos in de 
buurt van Larissa, (Thessalië) werden veel coconnen van de zijderups geëxpoteerd naar 
Marseille. Deze coconnen die voor Marseille bestemd waren, waren van de allerbeste 
kwaliteit. Op de dozen waarin de allerbeste kwaliteit zat (en die werden uitgevoerd naar 
Marseille) kwam te staan "Uso Massalia". (Voor gebruik in Marseille) Vervolgens werd iets 
dat alleen van de allerbeste kwaliteit was steeds vaker aangeduid met "Uso Massalia". Op 
het moment dat de producent van een alcoholishe drank met anijssmaak van de drank 
proefde zei hij: "Uso Massalia". Hiermee bedoelde hij dat de drank zo goed was, van de 
allerbeste kwaliteit, dat hij voor gebruik in Marseille bestemd had kunnen zijn. En zo werd 
deze drank Uso - Ouzo genoemd. Anderen zeggen weer dat de naam afkomstig is van het 
Turkse woord "Uzum", wat tros druiven betekent.  

 

 
Links: Ouzo op nisyros.   

Midden: In Mastihari is dit zeer Griekse tafereeltje te vinden bij de haven: 
restaurantje, houten stoeltjes, ouzo, blauwe kleuren en inktvis ! Kan het Griekser? 

  Rechts: Ouzo flessen wachten op transport. 
 

 

 

 

http://www.grieksegids.nl/thessalia/larissa.html
http://www.grieksegids.nl/thessalia/index.html
http://griekenland.grieksegids.nl/toon-foto.php?recordID=5305
http://griekenland.grieksegids.nl/toon-foto.php?recordID=5305


 

Retsina           

    Retsina ‘Patraïki’ 

Retsina is de toverdrank van de Grieken. De wijn is sedert de verre oud-heid bekend en ook in 
onze tijd kent deze wijn een groot aantal liefhebbers. Het woord Retsina is afgeleid van het 
Griekse woord Retsina, dat "hars" betekent. Tijdens de gisting van de most wordt denne hars van 
de Aleppo-boom toegevoegd, dat oplost in de zich ontwikkelde alcohol. De wijn krijgt daardoor 
een heel kenmerkende harssmaak. De oorsprong van de toevoeging van hars door de Grieken, ligt 
in de verre oudheid. Doch er zijn twee aannemelijke verklaringen. Hypokratis, de voorloper van de 
moderne geneeskunde, vond dat hars door het kleverige karakter een zuiverende werking had op 
de stofwisseling. Aangezien hars alleen oplosbaar is in alcohol, was wijn het aangewezen produkt 
om hars in op te lossen. Ook wijn werd vaak als medicijn voorgeschreven: dus een uit-stekende 
combinatie.  Een andere oorzaak voor de hars toevoeging vindt zijn oorsprong in de oude 
geschiedenis. De amforen waarin de wijn werd bewaard, werden met houten stoppen of 
kleiproppen afgesloten. De hars werd als "lijm" gebruikt om het losraken van deze sluiting te 
voorkomen. Door schudden van de wijn tijdens transport, loste wat hars in de wijn op en kwam 
de harssmaak in de wijn terecht. Hoe dan ook, de moderne Grieken stellen de smaak bijzonder op 
prijs en het wordt in praktisch heel Griekenland gemaakt. Koel drinken bij een lekker pittige 
maaltijd van lamsvlees. De Grieken drinken Retsina als aperitiefwijn vergezeld van een "meze", 
een schotel met hapjes, zoals olijven, ansjovis, stukjes paprika en komkommer. Maar Retsina 
wordt vooral tijdens de warme maaltijden of warme zomers genoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     καλή όρεξη 


