
Buffalo Bloemkool 
  
Wat heb je nodig? 
1 bloemkool 
melk 
olijfolie 
handvol cheddarcheese, geraspt 
blauwe kaas (optioneel maar wel héél lekker) 
80 gr. bloem 
20 gr. maizena 
1 el. paprikapoeder 
snuf nootmuskaat 
1 tl. kerriepoeder 
1 tl. cayennepeper 
½ tl. versgemalen zwarte peper 
snuf zout 
Voor de Buffalosaus: 
40 gr. boter 
2 el. sriracha saus 
2 el. granaatappelazijn (Oil & Vinegar) 
snuf knoflookpoeder 
paar druppels worshesterciresaus 
1 ½ el. honing 
Voor de (ranch)dressing: 
3 el. mayonaise 
3 el. creme fraiche 
4 el. karnemelk 
½ el. gedroogde peterselie 
½ el. gedroogde dille 
½ el. knoflookpoeder 
1 el. verse bieslook, fijngehakt 
1 el. lente ui, in ringetjes geneden 
sap van ¼ citroen 
beetje sriracha saus 
zout 
versgemalen peper 
  
Wat moet je doen? 

1. Maak eerst de dressing, want die wordt lekkerder als hij even kan ‘trekken’ Roer 
hiervoor alle ingrediënten door elkaar en zet apart. 

2. Steek de barbecue aan en zorg voor een hete temperatuur (uiteindelijk zo’n 270 
graden). Als je geen gravity of pelletgril hebt zorg dan voor veel ‘airflow’ door de 
schuiven in je bbq open te zetten! 

3. Verdeel de bloemkool in roosjes en kook deze in wat melk en water beetgaar (zo’n 3 
minuten) 

4. Roer de bloem, maizena en de kruiden door elkaar in een ruime bak 



5. Giet de bloemkoolroosjes af en wentel ze door de gekruide bloem 
6. Druppel er wat melk over en doe ze in een grilmandje 
7. Gaar ze in ca. 15 minuten en besproei ze ondertussen regelmatig met (olijf)olie 
8. Smelt ondertussen voor de Buffalosaus de boter in een pannetje en zet temperatuur 

laag 
9. Roer de rest van de ingrediënten erdoor, laat even pruttelen en doe eventueel in een 

flesje 
10. Doe de bloemkoolroosjes in een schaal en brokkel er eventueel wat stukjes blauwe 

kaas over 
11. Strooi er een handje geraspte cheddarkaas over 
12. Schep er wat Buffalosaus en dressing over en garneer met bieslook en lente-ui 

 
Ik zeg: "Maken die hap!” 
 
Ralph de Kok 
 


