
Argentijnse worstenbroodjes 
 
Wat heb je nodig? 
Chorizoworstjes (liefst Iberico, ‘Meatlovers’) 
1 rode paprika 
1 oranje paprika 
langwerpige verse broodjes 
plakjes cheddarkaas 
geraspte provolone (dolce) of belegen kaas 
mayonaise 
radijsjes 
voor de chimichurri: 
3 tenen knoflook, fijngehakt 
¾ rode peper, fijngehakt 
½ rode ui, fijn gesnipperd 
grote bos peterselie 
paar takjes verse oregano 
paar takjes verse munt 
sap van ½  limoen 
olijfolie 
witte-wijnazijn (ca. 25 ml.) 
versgemalen zwarte peper 
zout 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de barbecue aan en zorg voor een temperatuur van ca. 150 graden 
2. Pof de paprika’s rechtstreeks in de gloeiende kolen tot ze zwartgeblakerd zijn en laat 

wat afkoelen 
3. Verwijder de schil en zaadlijsten en snijd de paprika’s in reepjes. Zet apart. 

 
Voor de chimichurri: 

4. Hak de (blaadjes van) de verse kruiden fijn 
5. Doe de knoflook, peper en ui met de gehakte verse kruiden  in een schaaltje 
6. Voeg het limoensap en de azijn toe en giet er zoveel olijfolie bij tot je een smeuïge 

‘salsa’ hebt 
7. Breng de chimichurri op smaak met versgemalen zwarte peper en een snuf zout 

8. Strooi wat (pecan)houtsnippers op de gloeiende kolen en gril de chorizo-worstjes, 
direct, in ca. 25 minuten gaar en knapperig 

9. Snijd de broodjes in de lengte door en gril de bovenkanten, direct, op het rooster van 
de bbq 

10. Beleg de onderste helft van de broodjes met plakjes cheddarkaas en gril, indirect, tot 
de kaas gesmolten is 

11. Leg de paprikareepjes op de gesmolten kaas en snijd de worst in plakjes 
12. Leg bovenop de paprika en strooi er wat geraspte kaas over 
13. Verdeel wat chimichurri over de worst en leg er wat plakjes radijs op 



14. Smeer wat mayonaise op de bovenste helft van de broodjes en leg deze er bovenop 

  
“Ik zeg: maken die hap!” 
  
Ralph de Kok 
 


