
the traditional taste as found in america





barbecue picklesbarbecue rubsbarbecue sauces barbecue brines

what we do is bbq
In Amerika, hét land van de barbecue, hebben we de afgelopen 
vijfentwintig jaar veel inspiratie en kennis opgedaan van 
barbecuetechnieken, kruidenmelanges en rubs. Bij thuiskomst 
in Nederland gebruikten we deze kennis voor de ontwikkeling 
van onze eigen, unieke barbecueproducten.

In eerste instantie ontwikkelden we deze producten voor eigen 
gebruik. We hebben ze zorgvuldig samengesteld voor onze 
deelname aan exclusieve, wereldwijde barbecuecompetities. 
En met groot resultaat! In 2015 wonnen we met ons team -  
‘The Dutch BBQ Crew’ - de internationale ‘Whole Hog Award’ en 
werden we wereldkampioen BBQ.  Vanaf dat moment beseften 
we dat onze Grate Goods producten en hun achterliggende 
verhalen van iedere achtertuinbarbecuer een barbecuekoning 
kunnen maken.

Zoveel mensen zoveel smaken - onze smaakreis door Amerika
Amerika heeft een van de rijkste barbecueculturen ter wereld. 
Vrijwel iedere Amerikaanse staat die we in de afgelopen 
vijfentwintig jaar hebben bereisd kent zijn eigen barbecuetradities, 
bereidingswijzen, recepten en ingrediënten. Overal waar we 
kwamen hebben we ons laten inspireren door locals, restaurants 
en barbecueprofessionals. Al deze ervaringen en kennis vormt de 
basis van onze eigen, unieke barbecueproducten.

We ontwikkelden onze producten in eerste instantie voor 
deelname aan exclusieve wereldwijde barbecuecompetities 
Maar toen we in 2015 de internationale ‘Whole Hog Award’ 
wonnen en wereldkampioen BBQ werden, ontstond er langzaam 
vraag naar onze producten buiten het wedstrijdcircuit. 

Van amateurs naar professionals
Omdat we onze passie en ontdekkingen graag met zoveel mogelijk 
barbecueliefhebbers delen, zijn we in 2014  begonnen met het 
produceren van een eigen lijn van sauzen, rubs en pekelproducten 
voor de Europese markt. Wat begon met een paar doosjes op de 
achterbank van de auto is inmiddels uitgegroeid tot een exclusief 
netwerk van distributeurs en wederverkopers 
in Europa.

In de afgelopen jaren is Grate Goods heel snel gegroeid, maar we 
blijven altijd trouw aan onze herkomst en dat is het ontwikkelen 
van authentieke, pure, maar vooral eerlijke barbecueproducten. 
Zo ontwikkelen en verfijnen we ieder nieuw recept nog steeds 
eigenhandig in onze eigen barbecuekeuken.
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dedicated to the preservation of real barbecue

Kansas City 
Style Red
Barbecue Sauce

Memphis Style 
Sweet and Smokey 
Barbecue Sauce

Mississippi Style 
Comeback
Barbecue Sauce

De Kansas City style Red Barbecue Sauce is verkrijgbaar in 

265 ml en 775 ml verpakking.

De Memphis Style Sweet & Smokey Barbecue Sauce is 

verkrijgbaar in 265 ml en 775 ml verpakking.

De Mississippi Style Comeback Barbecue Sauce is 

verkrijgbaar in 265 ml en 775 ml verpakking.

De Gilroy Style Garlic Barbecue Sauce is verkrijgbaar in 

265 ml en 775 ml verpakking.

Gilroy Style
Garlic
Barbecue Sauce

California Style 
Hot
Barbecue Sauce

Carolina Style 
Mustard
Barbecue Sauce

De California style Hot Barbecue Sauce is verkrijgbaar in 

265 ml en 775 ml verpakking.

De Carolina Style Mustard Barbecue Sauce is 

verkrijgbaar in 265 ml en 775 ml verpakking.De Alabama style White Barbecue Sauce is verkrijgbaar 

in 265 ml en 775 ml verpakking.

Alabama Style 
White
Barbecue Sauce

een eerbetoon aan amerika

In Amerika heeft elke regio zijn eigen smaak, 

structuur en bereidingswijze. Onze Carolina 

Style Mustard BBQ Sauce is geïnspireerd op 

de Carolina’s. Een zoete mosterdsaus uit deze 

regio vormt de basis, waaraan we gerookte 

paprika, sinaasappel en nog veel meer 

smaakvolle ingrediënten toevoegden.   

In 2015 werden wij wereldkampioen 

‘Whole Hog BBQ’ met deze speciale saus! 

Wij raden deze saus aan bij karbonades, 

barbecueworsten en kip. Of experimenteer 

en combineer deze saus met pulled pork.

Waar veel sauzen in Memphis ‘tangy’ - zurig 

en een beetje pikant - zijn, is onze Memphis 

Style Sweet & Smokey Barbecue Sauce juist 

gebaseerd op een zoete, rokerige variant. Een 

volle, rijke saus die wij het liefst gebruiken in 

combinatie met hamburgers of spareribs. In 

Memphis zegt men: “Not too anything, good 

on everything” en dat sluit helemaal aan bij

onze Memphis Style Sweet & Smokey 

Barbecue Sauce.  Deze barbecuesaus is 

perfect voor hamburgers en bijvoorbeeld 

als ‘glaze’ voor spareribs. Met deze saus kan 

iedereen naar hartelust experimenteren. Hij 

past bij vrijwel elk barbecuegerecht.

Een veelzijdige barbecuesaus op basis van 

mayonaise en chilisaus, aangevuld met 

uitjes, verse kruiden en krachtige specerijen. 

Hoewel de Mississippi Style Comeback Sauce 

oorspronkelijk uitsluitend als dipsaus of als 

dressing werd gebruikt, is onze variant ook 

krachtig genoeg voor bij de BBQ! 
 

Wij raden deze saus aan bij vis, garnalen, kip, 

varkensvlees en aardappel. Je kunt deze saus 

ook gebruiken als dipsaus of als dressing.

Een volle, pittige en bovenal klassieke 

knoflooksaus die zijn oorsprong vindt in dé 

knoflookhoofdstad van Amerika: Gilroy, 

California. 
 

We hebben onze knoflooksaus iets pittiger 

gemaakt dan gebruikelijk, door toevoeging 

van zwarte peper en andere kruiden en 

specerijen, zodat hij goed overeind blijft in 

combinatie met de rook- en grillsmaken van 

de barbecue. Gilroy Style Garlic is heerlijk 

bij een burger of lamsvlees, schaal- en/of 

schelpdieren. Maar probeer de saus ook eens 

bij een avocado of gegrilde wortel.

In de zelfverkozen barbecuehoofdstad van 

Amerika, vind je op bijna elke hoek van de 

straat wel een barbecue. Kansas City ademt 

barbecue. De barbecuesauzen uit deze stad 

zijn traditioneel gebaseerd op tomaat en 

bruine suiker. Wij hebben daar de ultieme 

blend van appelsap, jalapeño peper, gerookte 

paprika en steranijs aan toegevoegd.
 

Voeg deze saus toe aan pulled pork, spareribs 

of rood vlees en creëer je eigen smaakexplosie! 

De barbecuesauzen van Grate 

Goods zijn een eerbetoon 

aan de rijke barbecuesmaken 

die we tijdens onze reizen 

in Amerika hebben ontdekt. 

Iedere staat heeft wel een eigen 

karakteristieke smaakmaker, die 

de show steelt in onze recepten. 

Van traditionele smaken zoals 

de Kansas City Style Red tot de 

California Style Hot sauce, iedere 

smaakmaker heeft zo zijn eigen 

verhaal en een eigen smaakwijzer 

- producten waarbij de saus het 

beste tot zijn recht komt.

In de barbecuewereld is Mr. Big Bob 

Gibson een absolute grootheid. Bob begon 

in 1925 in Alabama met de verkoop van 

barbecuegerechten en de unieke ‘Tangy 

Bar-B-Q White Sauce’. Vandaag de dag is 

deze bijzondere witte barbecuesaus nog 

steeds ongekend populair. Onze Alabama 

Style White Barbecue Sauce is gebaseerd 

op de milde variant van de White Sauce uit 

Alabama. Door onze eigen twist past onze 

saus bij vrijwel elk barbecuegerecht.  Deze 

saus is onovertroffen in combinatie met kip of 

bijvoorbeeld als dressing voor coleslaw.

Deze van oorsprong Thaise saus werd 

voornamelijk vaak gebruikt als dispsaus voor 

vis, schaal- en schelpdieren. Echt beroemd 

werd deze ‘hot sauce’ in California, waar 

veel varianten zijn oorsprong vinden. Onze 

unieke variant kenmerkt zich door zijn pittige, 

fruitige smaak. Smaakversterkers hebben 

wij niet nodig. In onze saus alleen de beste 

kruiden, specerijen en verse pepers! Deze 

saus geschikt voor alle gerechten die wel wat 

pit kunnen gebruiken. Wij raden deze saus 

verder aan als ingrediënt van (pittige) sauzen 

en dressings.
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De Friendly peppers zijn verkrijgbaar in 300 g (nettogewicht) verpakking.

Friendly Peppers
barbecue Pickels

De spicy onions zijn verkrijgbaar in 325 g (nettogewicht) verpakking.

Spicy Onions
barbecue Pickels

De crispy coleslaw is verkrijgbaar in 325 g (nettogewicht) verpakking.

Crispy Coleslaw
barbecue Pickels

aak kennis
met onze

Barbecue Rubs
Mheerlijk, krachtige

Onze rubs bestaan uit zorgvuldig 

samengestelde kruiden en specerijen, 

waarmee je vlees, vis, kip maar ook 

bijvoorbeeld friet een heerlijke volle 

smaak kunt geven. En dat uitsluitend 

met natuurlijke ingrediënten.

De meeste rubs breng je een half uur 

tot een uur voor bereiding aan op het 

product, voor het beste resultaat. 

samenwerking

esbeke
met de enige echte

Soms heeft je barbecuegerecht nét die sidekick nodig om helemaal af te zijn. In samenwerking 

met het familiebedrijf Kesbeke - bekend van de traditionele tafelzuren - ontwikkelden we 

verschillende pickels, op basis van AllBrine. Deze pickels vormen een perfecte zoet-zure 

tegenhanger van vlees of vis.

En het mooie is dat ze verkrijgbaar zijn in de onmiskenbare glazen Kesbeke potten, die in 

Nederland haast een cultstatus hebben.

“Verkrijgbaar in de onmiskenbare glazen Kesbeke potten, die in 
Nederland haast een cultstatus hebben.”

Friendly Peppers zijn milde, fruitige Padrónpepers die door 

onze partner Kesbeke zijn ingelegd in AllBrine No.1. De milde 

pepers passen prima bij een mooi barbecuegerecht, maar ze 

kunnen ook zelf op de barbecue worden gegrild wanneer je ze 

vult met roomkaas en omwikkelt met spek. Deze pepers zijn 

heel vriendelijk en mild van smaak, maar heel af en toe kan er 

wel eens een heet exemplaar tussen zitten. 

Friendly Peppers is een perfect tafelzuur voor de krachtige 

barbecue en smaakt bijna overal goed bij. Extra lekker zijn 

de pepers op een broodje steak sandwich en bij een verse 

Flammkuchen.

Spicy Onions is een heerlijke friszure pickel met een natuurlijk 

dieprode kleur die te danken is aan het kleine beetje rode 

bietensap dat aan dit product is toegevoegd.

Onze partner Kesbeke heeft voor de bereiding van deze frisse 

pickel rode ui en een schijfje groene jalapeñopeper ingelegd 

in AllBrine No.1.

Spicy Onions is een perfect tafelzuur voor de krachtige 

barbecue en smaakt bijna overal heerlijk bij. 

Crispy Coleslaw is een heerlijke friszure pickel met ingelegde 

kool, wortel, ui, prei en bleekselderij. Onze partner Kesbeke 

heeft de koolsalade ingelegd in AllBrine No.1 waardoor hij 

een lichte kruidensmaak heeft gekregen.

Crispy Coleslaw is een perfect tafelzuur voor de krachtige 

barbecue en smaakt bijna overal goed bij. Meng hem met de 

Alabama Style White Sauce om hem extra romig te maken. 

Heerlijk op een broodje pulled pork en op een wit puntje met 

een saucijsje en Carolina Style Mustard Sauce.
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dedicated to the preservation of real barbecue

AllBrine Ready Maple syrup & Bourbon is verkrijgbaar in 500 ml verpakking.

AllBrine Ready 
Maple syrup & Bourbon

AllBrine Ready Mushroom & Garlic is verkrijgbaar in 500 ml verpakking.

AllBrine Ready 
Mushroom & Garlic

De AllBrine Color is verkrijgbaar in 800 gram, 

2000 gram en 8000 gram verpakking.

De AllBrine No. 1 is verkrijgbaar in 800 gram, 

2000 gram en 8000 gram verpakking.

AllBrine Color
speciaal voor vlees

AllBrine No.1
voor vlees, vis en groente

llBrine
Ready 

van binnenuit
A
creëer smaak en malsheid

AllBrine Ready Aromatic Herbs & Spices is verkrijgbaar in 500 ml verpakking.

AllBrine Ready 
Aromatic Herbs & Spices

Ons pekelproduct AllBrine Color is perfect 

voor vlees waarbij kleurbehoud belangrijk is, 

zoals pastrami of varkensvlees. Door het

toevoegen van kleurzout blijft de 

natuurlijke kleur van het product bewaard.  

AllBrine Color bevat nitriet. Dit voorkomt 

bacteriegroei, verlengt de houdbaarheid van 

het vlees en maakt het vlees minder

temperatuurgevoelig. Gebruik AllBrine 

Color uitsluitend voor het zouten, droog 

pekelen, nat pekelen en injecteren van 

vleesproducten. Onze pekel is geschikt

voor warm roken, koud roken en grillen van 

bijvoorbeeld pulled pork, spareribs, worst, 

spek en pastrami.

AllBrine No.1 is ons basis pekelproduct. 

Pekelen (of zouten) is ’s werelds oudste 

methode om voedsel te conserveren. 

Tegenwoordig gebruiken wij pekelproducten 

vooral om de smaak, structuur en sappigheid 

van vlees, vis en groenten te bevorderen.

De AllBrine No.1 is te gebruiken voor 

zouten, droog pekelen, nat pekelen en 

injecteren. Gebruik deze pekel voor vlees, 

vis en groenten. Onze pekel is geschikt voor 

grillen, warm roken, koud roken en nog veel 

meer. Onmisbaar bij een heerlijke gerookte 

zalm, verschillende visgerechten en bij 

groenten.

Gepekeld vlees, vis en gevogelte behoudt alle sappen en wordt 

bijzonder mals. AllBrine Ready Aromatic Herbs & Spices is een 

injecteerbare milde basispekel waarvan de geur doet denken 

aan een heerlijke bouillon. 

Door de uitgebalanceerde combinatie van aromatische 

groenten, kruiden en specerijen zorgt deze vloeibare pekel 

dat de eigen smaken van vlees, vis en gevogelte optimaal 

versterkt worden.

Een uitgesproken en spannende smaak-combinatie van zoete 

houtachtige maple syrup in optimale balans met krachtige op 

eikenhout gerijpte bourbon. Je ruikt de houten vanilletonen. 

In Canada en de Verenigde Staten een geliefde combinatie, 

vooral met een mooi stuk zalm. Maar probeer AllBrine Ready 

Maple Syrup & Bourbon zeker ook met een goede steak.

Een beproefde hartige combinatie van champignon en 

knoflook. Het vleugje knoflook in deze injecteerbare pekel 

complimenteert de krachtige champignonsmaak tot een mooi 

geheel. 

AllBrine Ready Mushroom & Garlic is bijzonder lekker bij 

gegrilde of geroosterde kip, kalkoen en varkensvlees. De pekel 

zorgt ervoor dat zelfs het magerste vlees, zoals

borstfilets, mals en sappig blijft.
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Om het pekelen te versnellen en om ervoor te 

zorgen dat alle smaken extra goed in de structuur 

van vlees en gevogelte doordringt is er een 

speciale Grate Goods injector verkrijgbaar. 

Hiermee verdeel je de pekel snel en eenvoudig 

over je product. De injector is geschikt voor 

gebruik met de AllBrine No.1, Color en voor de

3 varianten van AllBrine Ready.
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De Sweet Paprika BBQ Rub is verkrijgbaar in 

180 gram en in 2200 gram verpakking.

De Spicy Chipotle BBQ Rub is verkrijgbaar in 

180 gram en in 2200 gram verpakking.

Spicy Chipotle
Barbecue Rub

Sweet Paprika 
Barbecue Rub

De Seafood Seasoning BBQ Rub is verkrijgbaar in 

220 gram en in 2200 gram verpakking.
De spg special BBQ Rub is verkrijgbaar in 

180 gram en in 2200 gram verpakking.

Seafood Seasoning
Barbecue Rub

SPG Special 
Barbecue Rub

De All Purpose BBQ Rub is verkrijgbaar in 

180 gram en in 2200 gram verpakking.

De Beef or Steak BBQ Rub is verkrijgbaar in 

180 gram en in 2200 gram verpakking.

All Purpose
Barbecue Rub

Beef or Steak 
Barbecue Rub

Onze All Purpose BBQ Rub bestaat uit een 

krachtige blend van kruiden en specerijen, 

waaronder komijn, chili en Szechuan peper. 

Een perfecte basisrub voor jouw favoriete 

gerecht. 
 

Gebruik deze rub op alle soorten vlees 

en gevogelte, bij voorkeur een half uur 

voorafgaand aan de bereiding. Deze 

robuuste rub complimenteert de smaak van 

goed vlees of gevogelte en is krachtig genoeg 

voor alle BBQ bereidingen.

Een goede steak heeft niet veel nodig, dat 

weten wij als geen ander. Onze Beef or 

Steak Rub versterkt de natuurlijke smaak 

van vlees door toevoeging van onder 

andere kardemom en een vleugje koffie. Een 

perfecte combinatie.  
 

Nog voordat deze rub officieel op de 

markt kwam, gebruikten wij hem al 

tijdens de voorrondes van de World Steak 

Championship. Met succes! Hiermee 

hebben we ons gekwalificeerd voor de finale 

van deze wereldkampioenschappen in Fort 

Worth, Texas.

Een pittige rub gemaakt van de mooiste 

jalapeño pepers uit Mexico. Met een zeer 

uitgesproken smaak door toevoeging van 

de bekende groene jalapeño pepers en de 

rijpere rode variant. Deze melange wordt in 

balans gebracht door toevoeging

van chipotle pepers: overrijpe gerookte 

pepers die worden gedroogd op mesquite 

hout. Hierdoor ontstaat een zoete, rokerige 

smaak.

Gebruik deze rub bij voorkeur een half uur 

van tevoren, op alle soorten vlees, gevogelte 

en zelfs op vis! Geniet van deze uitgesproken 

rub, met een licht rokerig tintje.

Van onze barbecue vrienden kregen we 

de vraag om een  zoete, vriendelijke rub 

te ontwikkelen, die het goed zou doen op 

varkensvlees en gevogelte. Onze Sweet 

Paprika BBQ Rub heeft een heerlijke zoete, 

volle paprikasmaak. 

Deze pure rub maakt bijna alles lekkerder. 

Vooral kip en varkensvlees zijn er dol op. En 

deze rub is zelfs geweldig om aardappels en 

friet mee te kruiden. Neem het van ons aan: 

‘It’s good on everything’.

De Seafood Seasoning BBQ Rub is een 

mild-kruidige en frisse melange voor alles uit 

de zee: schaaldieren, schelpdieren en vis. Hij 

vult de delicate smaak van vis maar ook de 

smaak van barbecue perfect aan. Deze rub is 

heel licht en fris en zo gekruid dat hij allerlei 

soorten vis, maar zeker ook schaal- en 

schelpdieren mooi complimenteert.

De kruiden in de Seafood Seasoning BBQ 

Rub zijn van hoge kwaliteit, waardoor ze 

goed samengaan met de stevige rook- en 

grillsmaken van de barbecue.

Zout, peper en knoflook is een typische 

Texaanse kruidencombinatie. In de 

Zuidelijke staat wordt deze ‘back to basic’ 

manier van kruiden met name gebruikt om 

rundvlees op smaak te brengen.
 

Maar behalve in Texas is salt, peper, 

garlic (SPG) in heel Amerika en in 

de barbecuewereld daarbuiten een 

opzichzelfstaand begrip geworden. Deze rub 

is een echte allrounder en kan vrijwel ieder 

barbecuegerecht op smaak maken. Aan onze 

eigen SPG-variant hebben we nog wat extra 

kruiden en specerijen toegevoegd, om hem 

nét wat nog aromatischer te maken.
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