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Gegrilde druiven met Buffelmozzarella Piccolini . . .

W e prijzen ons gelukkig met een goede grillpan van gietijzer. Een van  
de ‘Zware Jongens’ in onze keuken. Gegrilde druiven zijn wonderbaarlijk 
lekker. Zeker in combinatie met Tebben Buffelmozzarella.  

 
Maar… als de gemarineerde druiven in de hete grillpan gaan, zet dan de afzui-
ging op de hoogste stand en open de ramen. Het zicht raakt anders belemmerd.  
 
We gaan eerst boodschappen doen.
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Ris zorgvuldig de druiven van de steeltjes en leg ze in de marinade, liefst een 
aantal uren.

Zet de grillpan op het vuur en laat hem heet worden. Voel met de vlakke hand 
net boven de bodem of hij heet genoeg is. Is het zover? Haal de druiven uit de 
marinade en leg ze in de pan. Het zal gaan roken en sissen dat het een lieve lust 
is. Blijf schudden met de pan zodat de druiven rollen. Na drie minuten zijn de 
druiven klaar. 

Rijg de afkoelende druiven om en om aan de houten spiesjes en leg per persoon 
drie spiesjes op het bord.

Ernaast komt per persoon een half bakje Tebben buffelmozzarella piccolini.

Verdeel de blaadjes rucola en basilicum over de buffelmozzarella.

Breng op smaak met zout en peper en besprenkel het gerecht met de overgeble-
ven marinade.
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Voor de marinade met druiven  (liefst enkele uren tevoren bereiden):

Eetlepel venkelzaad, even roosteren in een koekenpan

Scheut zonnebloemolie

Sliert olijfolie

3 theelepels aceto balsamico

Teentje knoflook, in plakjes

2 theelepels bruine bastaardsuiker

200 gram witte druiven, liefst zonder pit

200 gram rode druiven, liefst zonder pit

2 bakjes Tebben Buffelmozzarella Piccolini

Handvol rucola

Handvol verse basilicumblaadjes, gescheurd

Zout / peper / houten spiesjes

Buffel-mozzarellaPiccolini
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