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Alles draait om rotisserie 
 
 

Sint Nicolaasga, 1 januari 2015 
 

Een hele kip grillen op de barbecue en ook nog perfect rondom gegaard zoals de poelier dat doet, 
kan dat? Jazeker! Of het nu gaat om de bereiding van een kleine kip of een grotere kalkoen, het 
Weber® elektrische grillspit maakt het mogelijk. Hiermee wordt een compleet nieuwe dimensie 
aan het barbecueën toegevoegd. Weber, de Amerikaanse premium barbecuefabrikant en 
wereldwijd marktleider, heeft nu een complete lijn aan grillspitten in haar assortiment. 
 

Rondom gelijkmatig gaar 
Kleine of grote kippen, het grillspit is hiervoor zeer 
geschikt. De rotisserieset bevat twee vorken waarmee 
het gerecht goed vastgezet kan worden. De sterke 
geïntegreerde, elektrische motor zorgt voor een 
gelijkmatige rotatie en garing van het gerecht. Het is 
hiermee mogelijk om een kip of kalkoen tot maar liefst 5 
kilo perfect rondom te garen. Maak voor een 
professioneel bereide kip of kalkoen met krokante korst 
en sappig vlees dus gebruik van het Weber® grillspit. Er 
gaat immers niets boven de heerlijke geur van een 
gegrilde kip! 
 

Voor de complete Q®-serie gasbarbecuelijn van Weber is het grillspit verkrijgbaar. Uiteraard zijn er 
grillspitten beschikbaar voor de gasbarbecues Weber® Spirit®, Weber® Genesis® of Weber® Summit® 
en voor brikettenbarbecues met een doorsnede van 57 cm. 
 
Naast deze grillspitten zijn er nu ook verscheidene accessoires beschikbaar voor op het grillspit.  
 
Voor het bereiden van overheerlijke spiesen is de rotisserie spiesenset een ideale 
accessoire.  De rotisserie spiesenset is te gebruiken op alle braadspitten van Weber. 
De set bevat 6 spiesen waar u vlees en groentes aan kunt spiesen. Doordat de spiesen 
draaien, wordt het gerecht gelijkmatig gegaard waardoor sappen bewaard blijven. 
Gegarandeerd een smakelijk resultaat! 

 
 
 
 
De rotisserie basket is te gebruiken op vrijwel alle braadspitten 
van Weber (met uitzondering van de braadspit voor de Q® 1000). Gerechten 
zoals aardappelen, dikke patatten en groentes kunt u bereiden in deze basket. 
Omdat er geen olie of vet aan te pas komt, is dit een zeer gezonde manier van 
eten bereiden. Uw gerechten worden zeer knapperig en smakelijk! 
 
 



 

 
 

De handige, nieuwe, fijnmazige basket opent een wereld 
van nieuwe mogelijkheden voor het bereiden van 
voedsel aan het spit. Maak krokante frietjes of trakteer 
kinderen en andere liefhebbers op popcorn van de 
barbecue. De fijnmazige basket is ook ideaal voor vis, 
schaal- en schelpdieren en fijngesneden groenten. Is 
geschikt voor alle Weber braadspitten, behalve voor de 
Q100/1000-serie. 
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Over Weber 
Weber is de wereldwijde marktleider op het gebied van barbecues, buitenkeukens en bijbehorende 
accessoires. De multinational vindt zijn oorsprong in Chicago, Illinois in de Verenigde Staten, waar in 1952 de 
eerste kogelbarbecue met deksel is uitgevonden. Weber-Stephen Holland B.V. is een volle dochter van het 
familiebedrijf en heeft sinds haar oprichting in 2003 een stormachtige groei gekend dankzij de uitmuntende 
productkwaliteit, de innovatieve concepten en haar sterke service- en dienstverlening. Meer info: weber.com 
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