
Het is een typische Engelse dag: koud, 

winderig en het regent en sneeuwt zelfs. 

FIRE&FOOD is onderweg naar Hugglescote een 

klein plaatsje bij de arbeidersstad Leicester. Hier 

zijn we door Scott and Lyndsey Lane van ‘Miss 

Piggy’s BBQ’ team en medeoprichters van het 

UKBBQA uitgenodigd voor een typische Sunday  

Lunch. ,,Oh ja, het is vandaag Moederdag. Dus 

we hebben onze familie en barbecuevrienden 

ook uitgenodigd,” zegt Lyndsey. Een mooie 

gelegenheid om de Britse barbecuecultuur eens 

onder de loep te nemen. 

 

Na een korte vlucht van 45 minuten landen 

we op EastMidlands Airport. Het vliegveld ligt 

tussen de steden Derby, Leicester en Notting-

ham. We worden opgewacht door Scott en 

Lyndsey Lane van ‘Miss Piggy’s BBQ’ team. Het 

begint gelijk goed want Scott vraagt of we 

trek hebben: de hotdogs staan klaar voor ons. 

Nou dat gaat er wel in. De barbecues zijn op 

temperatuur. Scott en zijn barbecuevrienden 

kunnen direct beginnen met het bereiden van 

de typische Engelse gerechten maar dan ‘bar-

becuestijl’. ,,Speciaal voor vandaag hebben wij 

leden van andere Engelse barbecueteams uitge-

nodigd. Zo zijn er Adie en Claire Platts van het 

‘Bite the Bullett BBQ Team’, Charlie Langridge 

van ‘Team Smokin’ Penguin’, Alan Low van het 

team ‘Hammer & Tongs’ en Jon Swann die ons 

team ondersteunt,’’ legt Lyndsey uit. 

BBQ FAMILY
Een werkelijk hartverwarmend gezelschap, zo 

gezellig, zo vriendschappelijk en ontspannen. 

,,Wij noemen ons ook wel de ‘BBQ-Family’, 

vertelt Scott. ,,Wij staan altijd voor elkaar klaar, 

mocht je bij een wedstrijd iets missen dan 

helpen de andere teams je altijd. Natuurlijk wil 

je op een wedstrijd winnen maar je bent ook 

blij als een ander team een mooie prijs wint. 

Hetzelfde geldt voor wedstrijden die wij in het 

buitenland doen.  Omdat we al een paar jaar 

meedraaien in de scene hebben we al heel 

wat buitenlandse barbecuevrienden. Op het 

moment dat je een buitenlandse competitie 

hebt, dan bel je naar elkaar of je hun barbecues 

en andere materialen mag lenen en dat kan 

gewoon. Want als je alles moet inlaten vliegen, 

dan ben je echt een fortuin kwijt.’’  

 

BARBECUES 

Aangekomen bij het huis staat de partytent van 

‘Miss Piggy’ met werktafels al klaar en de diver-

se barbecues staan al aan. Een eyecatcher is ze-

ker de barbecue van Adie Platts: een J3 Jambo 

Pit. ,,Dit is de enige Jambo buiten de Verenigde 

Staten,’’ zegt Adie trots. ,, Ik heb deze smoker 

custum-made laten maken met natuurlijk de 

kleuren van onze ‘Union Jack’ en laten importe-

ren naar het Verenigd Koninkrijk. Deze smoker 

wordt met de hand gemaakt van het allerbeste 

materiaal. Wij gebruiken ‘Edna’, zo noemen 

wij haar, natuurlijk bij al onze wedstrijden maar 

ook voor liefdadigheidsprojecten zoals: help 

our heroes.” Naast de Jambo staan er ook een 

Superior Smoker, een Weber One Touch Grill, 

een Weber Smokey Mountain cooker en liggen 

er diverse ETI Thermapens om zo deze heerlijke 

gerechten te gaan bereiden. Iedereen heeft zijn 

taak en gaat aan de slag.   

 

BRITSE BBQ-STIJL 
Voor ons een mooi moment om er achter de 

komen hoe de Britten nu eigenlijk barbecueën. 

We gaan naar de BBQ-Shack van Scott. Hier 

oefent hij altijd zijn gerechten of grilt hij voor 

familie en vrienden. ,,Een gemiddelde Brit doet 

de barbecue alleen aan op mooie dagen. En 

zoals je het Engelse weer kent zijn dat niet veel 

dagen in het jaar,’’  vertelt Scott lachend. ,,Onze 

laatste zomer was erg slecht dus hebben de 

barbecues weinig aangestaan bij de meeste 

Britten. Maar als er een goede dag is en het is 

barbecuetijd, dan gaat de Brit massaal naar de 

supermarkt om de kant-en-klare- barbecuepak-

ketten te kopen. Je kent ze vast wel: drum-

sticks, hamburgers, worstjes, kipfilets en steaks. 

Eigenlijk allemaal producten die maar een korte 

grilltijd nodig hebben. En dan gaat het bij de 

bereiding nog vaak mis: zwartgeblakerd, droog 

en verbrand. Het Britse volk heeft nog heel wat 

barbecueopvoeding nodig. Daarom hebben 

wij van ‘Miss Piggy’s BBQ’ samen met Adie and 

Claire Platts van ‘Bite the Bullet’ de UK BBQ 

Association opgezet.  

UK BBQ ASSOCIATION 

Onze missie van de UK BBQ Association is om 

meer mensen aan het barbecueën te krijgen 

en dit op een goede en gezonde manier. Zo 

organiseren we barbecueworkshops waar we 

de basis van het barbecueën uitleggen. Maar 

we willen ook kwalitatieve hoogwaardige 

wedstrijden gaan organiseren op nationaal en 

internationaal niveau. Wij als teams en als UK 

BBQ Association hangen de barbecuestijl ‘low 

& slow’ aan. Je ziet ons dan ook niet meedoen 

met bijvoorbeeld het WK BBQ in Marokko. Dat 

is meer ‘gourmet- barbecue’ terwijl wij vooral de 

Kansas City BBQ Society (KCBS) stijl beoefenen.  

Zodoende organiseren wij ook KCBS Judging 

Classes. Zodat barbecueliefhebbers zich tot offici-

ele KCBS-Juryleden kunnen 

laten beëdigen en mogen 

gaan jureren voor de 

KCBS wereldwijd. Ons 

eerste event is op 25 

en 26 mei waar we de ‘Q 

on the Canal’  organiseren. 

In samenwerking met de 

KCBS wordt dan de eerste 

officiële KCBS-stijl wedstrijd 

in het Verenigd Koninkrijk 

gehouden,’’ vertelt Scott trots. 

 

BUSY 

Maar tot die tijd is het zeker niet rustig voor 

Scott and Lyndsey. Want met hun eigen team 

– Miss Piggy’s – gaan ze nog volop aan de 

bak.,, Allereerst zijn we geselecteerd om mee 

te doen aan de Amerikaanse BBQ-show ‘BBQ 

Pitmasters,” aldus Scott. ,,Daar doen we mee 

als eerste Brits barbecueteam aan deze televisie 

barbecuewedstrijd. We worden beoordeeld 

door Tuffy Stone en Myron Mixon. Voor ons is 

dit echt een hele eer. Na deze wedstrijd snel te-

rug naar huis en dan voorbereiden voor de Tony 

Low & Slow Competition van onze vriend Harry 

Havinga op 18 en 19 mei in het Haarlemmer-

meerse Bos te Hoofddorp. Wij kijken enorm uit 

naar deze wedstrijd. Er doen veel sterke team 

uit Europa en de Verenigde Staten mee. Daarna 

is het tijd voor onze eigen wedstrijd ‘Q on the 

Canal’. Hier doen wij dus niet aan mee, maar 

Jon and Sue Swann nemen de honneurs voor 

het ‘Miss Piggy’s BBQ’ team waar. Dan gaan 

we in juli naar de Verenigde Staten om aan 

verschillende wedstrijden mee te doen. Eerst in 

Virginia en dan naar onze eerste wedstrijd van 

de Florida BBQ Association in Noord Florida. 

Als we dan nog geld over hebben dan zouden 

we later dit jaar nog wel weer willen naar de 

States. Dit om meet te doen met de ‘New Years 

Eve and New Years Day’ competitie in Califor-

nië. Lang leve dus onze sponsors zoals Weber, 

ETI Thermapen, USA Fab Meat injections, Head 

Country Rubs and Sauces and BBQ Guru.’’

PRIJZENKAST 
Miss Piggy’s bestaat sinds 2010 en gezien hun 

overvolle prijzenkast doen ze het goed in barbe-

cueland – zeker zo’n 44 bekers. Zo zijn ze twee 

keer British Grand Champions geweest en 

zijn ze huidige winnaar van de IBQN Big BBQ 

European Championship. Afgelopen jaar 

mochten ze meedoen met de prestigieuze  

Jack Daniel’s World Invitational BBQ Cham-

pionship Qualification. Met een prima staat 

van verdienste: 25-ste plek in het algemeen 

klassement, winnaars van de ‘Happiest Home in 

the Hollow’, negentiende plek in de categorie 

Ribs, elfde plaats bij Varken, zesde in ‘Cooking 

from the homeland’ waar ze de Chicken Tikka 

maakte, dertiende bij de desserts en zestiende 

bij de ‘Cooks Choice’. Op onze vraag wat nu 

hun geheim tot succes is zegt Scott lachend: 

R.A.N……Raw Natural Ability. Wat is zijn bar-

becuetip voor onze lezers van FIRE&FOOD? ,,De 

basis voor je barbecue is een goed vuur, dat 

moet je onder controle hebben. Leer dus hoe 

je goed je vuur aanmaakt en dat je het op de 

gewenste temperatuur kan houden. Want als 

je eenmaal je barbecue kan beheersen, dan zijn 

de mogelijkheden onuitputtelijk. Het is gewoon 

je oven maar dan buiten. Ons ‘signature dish’ is 

de Chicken Tikka. Deze zullen wij ook vandaag 

voor jullie bereiden.  ‘Chicken Tikka’ is een 

typisch Brits gerecht. Dit komt natuurlijk door 

de vele immigranten uit India die dit gerecht 

‘verengelst’ hebben.  

OP HET MENU 
Wat er verder vandaag op het menu staat is 

een Full English Breakfast in een bacon jasje ge-

maakt door Charlie Langridge van de ‘Smokin 

Penguins’. Of te wel een ‘Fatty’ zoals Charlie 

dit gerecht noemt. ,,Ook een ideaal recessie 

gerecht want je maakt deze ‘Fatty’ met relatief 

goedkoper producten. Doordat je het ‘low & 

slow’ bereidt wordt dit een fantastisch gerecht. 

Spice het op met wat barbecuekruiden en je 

hebt het beste medicijn tegen een ‘hangover’. 

Adie Platts van ‘Bite the Bullet’ maakt een tra-

ditionele ‘English Roast Beef’ van het Hereford 

rund met ‘Yorkshire Pudding’ en ‘roasted pota-

toes’ op de Edna. ,,Het is echt traditie hier om 

elke zondag een roast te eten met familie en 

vrienden,” aldus Adie. Scott and Lyndsey Lane 

of ‘Miss Piggy’s’ maken naast de Chicken Tikka 

ook een ‘Lambs Liver casserole’. De lamslever 

wordt van te voren zes uur in melk geweekt 

om zo de specifieke lams- en leversmaak te 

verminderen. Als kers op de taart komt de 

‘Linzer Torte’ van Claire Platts van ‘Bite the 

Bullet’. ,,Dit recept heb ik van mijn Oosten-

rijkse grootouders gekregen, die ik ‘opa en 

oma’ noem. Een echt familierecept dus,” 

legt Claire uit. En zo vieren wij de Engelse 

Moederdag samen met de familie van Scott 

en Lyndsey en hun barbecuevrienden. 

 

www.misspiggysbbq.co.uk

www.ukbbqa.com

Achterste rij v.l.n.r.: Adie Platts & Jamie Platts, Luke Ball, Alan Low, Charlie Langridge, Scott Lane, Jon Swann. 

Voorste rij v.l.n.r.: Jade & Claire Platts, Lyndsey Lane
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GRILLEN HOOR,   dIE BRITTEN!

door  Charlie Langride van 

‘Team Smokin’Pinguin’ 

 

INGREdIËNTEN: 
900 g varkensgehakt 

voor de gehaktkruidenmix: 

1 eetl. salie  

2 theel. marjolein  

2 theel. tijm  

2 theel. rode peper vlokken  

½ theel. cayennepeper  

1 theel. bruine suiker  

½ theel. zout 

½ theel. zwarte peper  

 

6 plakjes spek  

barbecuekruiden 

100 g champignons 

50 g biter 

4 eieren

12 plakjes spek, dik gesneden 

BBQ Rub naar smaak, bv. Kansas 

style 

HP Brown Sauce 

Black Pudding, soort bloedworst  

1 blikje witte bonen in tomaten-

saus, afgegoten

voor de saus: 

barbecuesaus, naar smaak 

een flinke scheut ketchup 

200 g boter  

4 eetl. honing

BEREIdINGSWIJZE: 

Meng het gehakt met de krui-

den. Bestrooi de 6 plakjes spek 

met barbecuekruiden en grill 

ze knapperig op de barbecue. 

Hak ze vervolgens fijn. Maak 

de champignons schoon en 

bak ze in een pan, wanneer 

ze zacht worden voeg je 50 g 

boter toe. Laat ze vervolgens 

afkoelen en snij ze fijn. Maak 

roerei van 2 eieren met 2 extra 

eidooiers erbij. Ook dit moet je 

laten afkoelen en fijnsnijden. 

Leg wat plasticfolie neer op je 

werktafel en maak hierop een 

weefpatroon van 6 x 6 plakjes 

spek. Bestrooi het spek met 

wat barbecue rub. Nu kan het 

gehakt op het spek neergelegd 

worden en smeer het in met 

wat ‘HP Brown Sauce’. In het 

midden van het gehakt gaat 

nu wat verkruimelde Black 

Pudding, champignons, spek, ei 

en tenslotte de witte bonen. Nu 

vouw je het spek eroverheen en 

maak je er een worst van. Leg 

de ‘Fatty’ nu op de barbecue 

op een temperatuur van 107-

121°C voor ± 3-4 uur, totdat 

het vlees een kerntemperatuur 

van 68° heeft bereikt. Terwijl 

het vlees op de barbecue ligt 

maken we het volgende sausje. 

Mix je favoriete barbecuesaus 

met een flinke scheut ketchup, 

boter en de honing. Verwarm 

dit zachtjes en wanneer het 

vlees een temperatuur van  

68°C heeft bereikt, smeer je de 

saus elke 15 min. over de ‘Fat-

ty’totdat de kerntemperatuur 

79,4°C is. Serveer de ‘Fatty’ in 

plakken met toast en een kop 

thee. 

Full English Breakfast 
BBQ-style - ‘Fatty’ 

Lambsliver 
casserole

 

door Lyndsey Lane van ‘Miss Piggy’s 

BBQ Team’ 

 

INGREdIËNTEN: 
450 g (of 1) lamslever, gesneden  

melk 

2 eetl. zonnebloem olie  

4 eetl. bloem  

1 ui, gehalveerd en gesneden  

125 g spekreepjes 

1 rundvleesbouillonblokje  

500 ml gekookt water 

zout en versgemalen zwarte peper

BEREIdINGSWIJZE: 

Laat de lever 4-6 uur weken in melk. 

Richt je barbecue in voor de directe 

methode. Laat de barbecue goed warm 

worden, ± 225°C. Laat een tweede 

barbecue ook op temperatuur komen van 135-149°C. 

Verwarm wat olie in een bakpan. Haal de lever uit de 

melk, en verwijder overtollige melkrestanten. Bebloem 

de lever en kruid met zout en peper. Leg de lever in de 

olie en bak deze bruin in ± 3-4 min en dan de andere 

kant. Voeg nu de uien toe en bak deze glazig. Bak in 

een andere pan de spekjes krokant en doe ze bij de 

lever. Nu kan ook het bouillonblokje en het water erbij. 

Zet de pan in de smoker voor ± 2 uur. Wanneer met het 

prikken van je vork de lever uit elkaar valt is dit gerecht 

klaar. Serveer de lamslever met aardappelpuree, maïs en 

de heerlijke jus. 
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Linzertorte 
door Claire Platts van ‘Bite the Bullett’  BBQ Team 

 

BEREIdINGSWIJZE: 

 Zeef de bloem en voeg de droge ingrediënten zoals 

de suiker, amandelen, kaneel en citroen schil toe. 

Meng de boter met de eierdooiers samen tot glad 

geheel en voeg dit toe aan het bloemmengsel met 

het citroensap erbij. Rol uit op bebloemd keukenblad. 

Vet een ronde taartvorm in en bekleed deze met een 

gedeelte van het deeg en smeer hierover de frambozen-

jam. Maak van het overgebleven deeg reepjes en leg 

deze als een raster op de taart. Bestrooi de bovenkant 

van de taart met wat basterdsuiker. Zet de taart  

± 35 min. op de barbecue met een temperatuur van  

± 177°C. Bij het serveren kan je eventueel nog wat 

extra, koude, jam erbij doen en wat poedersuiker.

Chicken Tikka 
door Scott Lane van ‘Miss Piggy’s BBQ Team’ 

 

BEREIdINGSWIJZE: 

Doe alle marinade-ingrediënten in een blender en maak 

er een fijne, schenkbare mix van. Leg de kipblokjes in 

een zip-lock zak en voeg de marinade toe. Meng de ma-

rinade goed met de kip. Laat het geheel in de koelkast 

voor vier uur marineren (het liefst langer). Haal vervol-

gens de kip uit de zak en schud de overtollige marinade 

eraf. Spies de kipblokjes op ijzeren spiesen en plaats op 

het eind een halve ui ( zo valt de kip er niet af wanneer 

de spies in de tandori barbecue zet.) Grill de spiesen op 

een medium-warme barbecue ± 15 min. , af en toe even 

draaien, tot dat ze gaar zijn. Haal de kipblokjes van de 

spiesen en bestrooi met verse, fijngehakte, korian-

derbladeren en serveer met partjes citroen.

Sunday Roast 

door Adie Platts van ‘Bite the Bullett’ BBQ Team 

INGREdIËNTEN: 

3 kg rosbief  

marmite (soort appelstroop) 

1 eetl. versgemalen zwarte peper 

4 bouillonpoederblokjes 

1 eetl. verse rozemarijn, fijngesneden 

6-8 knoflooktenen 

zeezout 

BEREIdINGSWIJZE: 
Maak met een aanzetstaal gaten in de rosbief en 

steek hierin de knoflooktenen.  

Vermaal de bouillonblokjes met de rozemarijn en 

peper in een vijzel. Smeer het vlees in met de marmite 

en bedek het vervolgens royaal met het kruidenmeng-

sel. Leg de rosbief op de barbecue met een tempera-

tuur van 135-149°C voor ± 2-3 uur. De rosbief is klaar 

wanneer het een kerntemperatuur van 62,8 °C heeft 

bereikt. Verpak het vervolgens in aluminiumfolie en laat 

even rusten. Trancheer het vlees en strooi er wat vers 

zeezout overheen.

Roast Potatoes 

door Adie Platts van ‘Bite the Bullett’ BBQ Team

INGREdIËNTEN: 

aardappelen, verse zwarte peper, wat maïsmeel of griesmeel 

BEREIdINGSWIJZE: 

Kook de aardappelen tot ze iets zacht aan de buiten-

kant zijn. Bedek ze met een mengsel van het meel 

en zwarte peper. Frituur ze in de waterschaal van de 

watersmoker totdat ze knapperig en bruin zijn.

INGREdIËNTEN: 
1 kg kipfilet of kippen-

dijen, in vierkante blokjes 

gesneden 

150 g yoghurt Griekse (of 

gewone)  

2 eetl. plantaardige olie  

2 eetl. citroensap  

3 teentjes knoflook, fijnge-

hakt 

2 eetl. verse koriander, 

gehakt 

1 eetl. tomatenpuree 

1 theel. mint jelly  

2 eetl tandoori masala  

8 theel. korianderpoeder  

6 theel. komijnpoeder  

8 theel. knoflookpoeder  

8 theel. paprikapoeder 

5 theel. gemberpoeder  

5 theel. mangopoeder 

5 theel. gedroogd munt-

blaadjes, fijn gemalen 

2 theel. chilipoeder  

(optioneel) 

1 theel. milde currypoeder  

1 theel. komijn poeder 

1 theel. garam masala  

½ theel. zout  

± 120 ml melk

Yorkshire 
Puddings 
door Adie Platts van ‘Bite the Bullett’ BBQ Team

INGREdIËNTEN: 
zonnenbloemolie, 150 g bloem, 4 eieren, 200 ml melk, 

barbecuekruiden naar smaak, 12- muffinbakvorm 

 

BEREIdINGSWIJZE: 

Verwarm de barbecue tot een temperatuur van  

218/232 °C. Vet de ijzeren bakvorm in met wat olie 

en zet deze op de barbecue. Laat goed warm worden. 

Ga nu het beslag maken door in een kom de bloem, 

eieren door elkaar te kloppen. Voeg geleidelijk aan de 

melk toe en klop door totdat er geen klontjes meer zijn. 

Kruid het mengsel met wat barbecuekruiden. Haal de 

bakvorm van de barbecue en vul de vormpjes met de 

mix. Zet ze vervolgens terug in de barbecue, en laat ze 

20-25 min. staan. Hou de klep dicht! De Yorkshire Pud-

ding is klaar als ze mooi gerezen zijn en goudbruin van 

kleur. Serveer ze direct anders zakken ze weer in.

INGREdIËNTEN: 

230 g bloem  

230 g suiker 

100 g boter  

60 g gemalen amandelen  

2 eidooiers  

1 theel. kaneelpoeder 

zest en sap van 1 citroen 

450 g frambozenjam 

wat bruine suiker 

poedersuiker.
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