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Let 
the journey 

begin!

R
oadtr ips st aan voor ons voor een ronkende motor, lange wegen, mooie  
vergezichten, goede gesprekken en hard meezingen met guilt y pleasures 
op de radio. Stoppen wanneer we iet s moois zien, honger hebben of  
gewoon omdat we het r i jden zat zi jn. Onthaasten en genieten van de een
voudige dingen in het leven: buitenzijn in de ongerepte natuur, een vuur tje 
s token en uren op zoek gaan naar de lekkerste lokale produc ten. Maar ook: 

vr ienden maken met wie we s amen koken en eten. En vooral:  nieuwe dingen leren en inspi
ratie opdoen.

O f je nu door Groningen reist  of een roadtr ip maak t door een ver land, of je nu hoog op  
een berg st aat of aan de rand van een bosmeer tje: koken en lekker eten kun je wat ons  
betref t  alt i jd en overal.

In dit  boek wil len we je laten zien hoe je op een eenvoudige manier lekkere en voedzame 
gerechten maak t. Oók wanneer er geen goed uitgeruste keuken of goed gesor teerde  
supermark t in de buur t is. We beschrijven verschillende buitenkook technieken en bedachten 
niet al leen eenvoudige recepten, maar ook gerechten die wat meer t i jd nodig hebben.  
We hopen dat dit  boek vol t ips en handigheidjes het buitenkoken nog leuker voor je maak t 
dan dat het al  is.

Let the journey begin!

Mireille & Arno
The Holy Kauw Company
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KLEIN, MA AR FIJN!
Suiker, peper & zout, mosterd, k leine jam 
metjes en boter tjes, ver f r issingsdoekjes: 
meest al  laat je die t i jdens een pit stop 
l iggen. Als je weet dat je binnenkor t een 
road tr ip gaat maken, is  het handig ze 
toch mee te nemen. Zo heb je alt i jd wat 
smaakmakers bij  de hand, zonder dat je 
pot ten en pakken mee hoef t te zeulen.
Dat geldt natuurli jk ook voor de k leine 
sojas aus,  was abi  en gemberverpakkin
gen van de t ake away sushi.  Ideaal voor 
onder weg!

LICHTGEWICHT KRUIDEN 
EN SPECERIJEN
Wij koken graag met kruiden. Om niet een 
batterij aan potjes en blikjes mee te nemen, 
bewaren we in de loop van het jaar lege 
miniverpakkingen van bijvoorbeeld l ip 
penbalsem, t andenstokers of snoepjes. 
Hierin kun je heel handig k leine hoeveel
heden gedroogde kruiden en speceri jen 
meenemen.

SL A APZ AK ALS THEEMUTS
Moet je op één pit  meerdere gerechten 
koken? Houd wat het eerst k laar is  dan 

Roadtrip
lifehacks

Als je on the road bent, neem je het liefst niet te veel 
spullen mee. Daarom hebben we wat handige roadtrip hacks 

voor je op een rijtje gezet.

warm in een slaapzak. Werk t echt heel 
goed. Ook f i jn trouwens voordat je op 
een f r isse avond je bed in kruipt: zet een 
afgesloten pan, ketel met heet water of 
theepot in je slaapzak. Heerli jk zo’n voor
ver warmde slaapplek.

WASNETJE ALS VERGIET
Rijst, pasta of groenten afgieten gaat prima 
in een l ingerie wasnetje en dat neemt 
weer heel weinig ruimte in.

SL A APMAT ALS KOELELEMENT
Leg spullen die koel moeten bli jven onder 
je slaapmatje wanneer je in een tent 
slaapt. In de tent wordt het snel bloed
heet, maar onder het matje bli j f t  de tem 
peratuur lager doordat de grond koud 
is en het matje isoleer t.  Zo bli jven wijn, 
boter of s tukjes kaas lekker koel.  Vergeet 
niet te checken of al les is  opgegeten 
voordat je ’s avonds in bed st apt.

STEEN ALS VIJZEL
Een grote steen en een boomst am kunnen 
prima dienst doen als v i jzel.  Plet knof look 
ermee, maal specerijen erop of sla er noot
jes mee in s tukjes. Zorg er wel even voor 

dat zowel de steen als de boomst am 
zandvri j  zi jn.

STEEN ALS GRILL
Spek kun je krokant bakken op een hete 
steen naast het vuur. Een ei  waarschijnli jk 
ook, maar dat hebben we nog nooit ge 
probeerd. 

Koken
on the road
On the road koken we met de spullen en 
de technieken die voor handen zi jn. Neem 
de t i jd om vuur te maken, een BBQ te bou
wen of de kooltjes op de goede tempe 
ratuur te laten komen. Slow cooking zorgt 
er voor dat je gerecht nog smakeli jker 
wordt. Een leuke bijkomstigheid: je wordt 
er ongeloof l i jk ‘zen’ van.

VUUR
Niet s leuker dan het maken van een goed 
vuur tje. Je kunt er een pan boven hangen 
aan een driepoot (of zet een pan op een 
rooster boven het vuur),  groenten en 
aardappelen in pof fen, marshmallows bo
ven smelten voor de s’mores, en zelf s een 
ei  in een papieren zak boven garen. En op 
wat koudere avonden is een vuur een ge 
zell ige manier om lekker warm te bli jven.

Even wat t ips:
  Check alt i jd of je open vuur mag maken 

op de plek waar je bent. Niet al leen 
omdat je een f l inke boete kunt kr i jgen, 
maar ook omdat het ronduit gevaarli jk 
kan zi jn.

  Houd alt i jd een jerr yc an water bij  de 
hand wanneer je open vuur maak t.

  En maak het vuur helemaal uit  wanneer 
je naar bed gaat of verder reist.  Heb 
respec t voor de natuur en de omgeving 
en laat de plek netjes achter.

BBQ
Bij het bereiden van eten op de BBQ is 
het belangrijk dat je de kolen op goede 
temperatuur laat komen en niet te snel 
begint met bakken. Heb je geen BBQ 
dek sel en er toch eentje nodig, dan kun 
je een grote pan gebruiken die je omge 
keerd over het gerecht op het rooster zet.

DUTCH OVEN
Zo’n gieti jzeren pan is z waar en niet het 
meest handige at tr ibuut om mee te nemen 
onder weg, maar wat ons betref t  is  ’ ie tóch 
onmisbaar. Je kunt deze gieti jzeren vr iend 
werkeli jk overal  voor gebruiken. We bak
ken er broden in, maken er heerli jke stoof
gerechten en soepen in, maar gebruiken 
hem ook om een omeletje in te bakken of 
aardappels in te pof fen. Je zet een Dutch 
O ven op de kolen/in het vuur en je kunt 
de temperatuur regelen door te spelen 
met de hoeveelheid gloeiende kolen of 
houtjes die je onder de pan of op het 
dek sel legt.

KOKEN IN EEN BLIK
Een leeg conser venblik kun je goed ge 
bruiken om iet s in op te warmen en je 
kunt er zelf s een brood in bakken. Leuk 
om met de k inderen te doen en weer eens 
wat anders dan brood van een stok. Je 
kunt ook water koken in een blik.  Pas 
al leen op voor de scherpe randjes.

KOKEN ONDER DE MOTORK AP
Het kan echt! Inpakken, op het motorblok 
leggen en r i jden maar. Tegen de t i jd van 
de volgende stop is je eten k laar. Hoe 
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grappig is dat!? Als je r i jdt,  wordt de 
motor rond de 9 0 °C. Deze warmte kun je 
per fec t gebruiken om eten op te garen. 
Hier voor is het belangrijk om te weten wat 
de ‘hot spot’ op je motorbok is.  Daar kun 
je achter komen door na een f l inke autorit 
met een vochtige vinger verschil lende 
delen van het motorblok te voelen. Het 
koken op het motorblok is niet gevaarli jk, 
verspreidt geen geur tjes en het kan je 
auto niet beschadigen. Gebruik wel vol 
doende aluminiumfolie om alles in te 
pakken. En zorg dat je eten supergoed 
is verpak t in folie zodat er geen vocht of 
vet uit  kan lopen. Gebruik sowieso niet 
te veel vet of vocht om lekkage te voor
komen. L aat ste t ip: het is  beslis t  handig 
om handschoenen of een t ang te gebrui
ken om hete pakketjes onder de motorkap 
vandaan te halen.

EÉNPIT TER
Niet al leen om de kof f ie op te maken of 
een blik soep boven op te warmen. De 
c amping primusbrander kun je goed ge 
bruiken om lekkere gerechten op te koken. 
Wij  maken er eenpansgerechten op en als 
we meer pannen gebruiken, houden we 
eten warm in een slaapzak. Kwestie van 
een beetje creatief  denken.

Paklijst
Zoals gezegd, je hebt niet heel veel nodig 
om toch iet s lekkers op t afel  te zet ten. 
Maar de volgende zaken nemen wij  alt i jd 
mee:

  Doosjes lucifers.  En die bewaren we 
op verschil lende plekken. Het kan 
gebeuren dat er t i jdens een hoosbui 
lek  kage ont st aat,  nét op de plek waar 

al le lucifers l iggen. Dus bet ter be s afe 
than sorr y!
 Hout skool  (geen briket ten)

  Scherp kok smes
  Snijplank
  A luminiumfolie,  een MUST in je out

door keuken. Je kunt er gerechten mee 
warm houden, maar we gebruiken het 
ook om mini oventjes van te bouwen.

  Sur vival zakmes  (met blikopener)
 Jerr ycan  met schoon water. Vul deze 
bij  elke stop aan. Je wilt  echt niet zon
der water komen te zit ten.
 Lichtgewicht pannetjes

  Houten lepel
 Rasp

  Touw
 D uc t tape.  Alles is  te repareren of op 
te lossen met dit  f ant astische rolletje 
t ape. L i fes aver number 1 voor onder
weg!

  Houten wasknijpers.  Net zo multi 
inzetbaar als duc t t ape. Om verpakkin
gen dicht te maken en 101 andere din
gen waarbij  een knijper handig bli jk t 
te zi jn: lampje aan vastklemmen, kabels 
en touw netjes opgerold houden, zon
nebril  mee aan de zonneklep knijpen, 
aan de houten lepel k lemmen ti jdens 
het koken zodat ’ ie niet in de pan 
gli jdt...

  Handschoenen  om hete pannen of 
pakketjes uit  het vuur te halen. Ook 
handig bij  wildplukken.
 Tang  om smeulend hout of kolen 
mee op te pakken en eten mee om 
te draaien.

  Elastiekjes  om open pakjes mee 
dicht te binden of spullen bij  elkaar 
te houden.

  Papieren zakken  om lunch in te ver
pakken, eieren in te garen (zie p. 12) 
en om als prullenbak te gebruiken.

  Staalborstel  of  staalwol  om het 
BBQ rooster schoon te maken. 
 Percolator.  Want oh boy, zelf s op 
vakantie is  een begin zonder kof f ie 
geen goed idee!

Bereidingstijd
De bereidingsti jd van gerechten die je 
buiten kook t is  lastig exac t te bepalen. 
Dat is  af hankeli jk van omst andigheden 
als het weer, de t i jd die het je kost om 
een goed vuur tje te s token of de BBQ 
op gang te kr i jgen, en natuurli jk van 
de temperatuur van je vuur tje of BBQ. 
Daarom geven we de bereidingsti jden 
bij  de recepten in dit  boek aan met de 
volgende icoontjes. Zo weet je bij  bena 
dering hoe snel het gerecht k laar zal  zi jn. 
(Vuur of BBQ aansteken niet meegerekend).

S nel, iet s minde r snel, lang

    -  bereiding is kor ter 
dan een ½ uur

    -  bereiding is langer 
dan een ½ uur

    -  bereiding is langer 
dan een 1 uur

Meten = weten
Omdat er onder weg meest al  geen weeg
schaal in de buur t is,  wegen we af met 
handjes, kopjes, eetlepels, theelepels en 
snuf jes. Een beetje je verst and gebruiken 
en je gevoel volgen en dan kan het haast 
niet misgaan. Smaak is sowieso een heel 
persoonli jk ding, dus houd je bijvoor

beeld van zoet, gebruik dan gerust meer 
suiker dan st aat aangegeven. Zorg er al 
leen wel voor dat je de balans in de gaten 
houdt. Het moet lekker bli jven. Ben je niet 
helemaal zeker van de hoeveelheid die je 
moet toevoegen, doe het dan gedoseerd 
en bli j f  proeven. Beter een beetje minder 
dat je aanvult  dan veel te veel waardoor 
het gerecht niet meer te eten is.

Voor iedereen die toch l iever heel precies 
te werk gaat hieronder een matent abel.

Ingre dië nt Eenheid 1 t l  2 t l

Water ml 5 10
B ak p o e der g 5 9
Blo em/me el g 3 5
B oter g 5 10
C ac aop o e der g 3 5
Citro ens ap ml 5 10
Honing g 7 14
M elk ml 5 10
O lie ml 4 9
Suiker g 4 8
Zout g 6 12

Ingre dië nt Ee nheid 1 el 2 el 3 el 4 el

Water ml 15 30 45 6 0
B ak p o e der g 14 28 42 56
Blo em/me el g 8 16 24 32
B oter g 15 30 4 4 58
C ac aop o e der g 8 16 24 32
Citro ens ap ml 15 30 46 61
Honing ml 22 43 65 86
M elk ml 15 30 46 61
O lie ml 13 27 4 0 53
Suiker g 13 25 38 51
Zout g 18 36 53 71

Een snuf je is  de hoeveelheid die tussen je 
duim en wijsvinger past.  Een handje is een 
eerder een k lein knuistje dan een grote 
kolenschop.
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Life is better 
offroad
Wakker worden van de vogels. Koffi e drinken 
bij het vuur. Een vers brood halen bij de bakker in 
het dorp. Eieren bakken. Goedemorgen wereld. 
Waar gaan we vandaag naartoe?

   HOOFDSTUK 1: OCHTEND   

- 11 -



Paperbag 
brekkie

’ N  E I  U I T  E E N  P A P I E R E N  Z A K . . .

Eieren bakken in een papieren zak: ik zou nooit geloven dat 
dat kan als we het niet zelf geprobeerd hadden. Alle ingrediënten 

in een papieren zak, stok erdoor en klaar. Hang boven een smeulend 
houtvuurtje en na 5 minuten is het ei gaar en de bacon soort van crispy.

BEREIDING

   Maak een mooi vuur.

   Beleg de bodem van de zakken aan de binnenkant heel precies met het spek. 
Door het vet voorkom je dat de zak strak s vlamvat.

   Breek voor zichtig 2 eieren boven elke zak en bestrooi met kerr ie, 
zout en peper (wees zuinig met zout want de bacon is al  zout).

   Rol de zakken voor zichtig dicht en maak er een gat in zodat er een stok door kan. 

   Hang boven het vuur tot het ei  gaar is.  Dit  duur t circ a 5 tot 8 minuten.

   Let op: klop het ei niet los met melk. Dan wordt de substantie 
te vochtig en kan het toch uit het zakje gaan lekken.

   VUUR      BEREIDING:       VOOR 2 PERSONEN      ONTBIJT

NODIG
 4 eieren
 10 0 g bacon, in plakken 
 kerr iepoeder
 peper & zout

EXTRA NODIG
 2 papieren zakken
 2 stokken

- 12 - - 13 -
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Kruidige 
havermout

M E T  N O T E N M E L A N G E

’s Ochtends wakker worden, een frisse duik nemen in een meertje 
en ijskoud terugkomen: hoe fi jn is het dan om op te warmen met 

een kom dampende havermout? Deze versie lijkt op een taartje 
zo lekker! Maar is tegelijkertijd supergezond en voedzaam. Als je 

de havermout maakt voor je het water in duikt, is-ie perfect op 
temperatuur als je eruit komt. 

BEREIDING

   Breng de melk in een k lein pannetje aan de kook en roer de havermout erdoor. 

   L aat al  roerend 5 minuten zachtjes koken en voeg dan de wor tel  en 
de speceri jen toe. L aat even koken tot de wor tel  zacht is  geworden. 

   Zet het vuur uit  en laat met dek sel op de pan circ a 5 minuten st aan.

   Verdeel de havermout over 2 kommetjes, schep er wat notenpast a bij 
en druppel er ahornsiroop over. Maak af  met noten en moerbeien.

   Wanneer de pap iet s te dik is, kun je er nog wat warme melk door roeren.

   VUUR      BEREIDING:       VOOR 2 PERSONEN      ONTBIJT

NODIG
 450 ml melk
 5 el  havermout
  20 0 g geraspte wor tel  (van ongeveer 

2 middelgrote wor tels)
 1 t l  kaneel
 1 t l  gemberpoeder
 1 el  notenpast a

  1 el  moerbeien (als je geluk hebt st aat 
er ergens een boom en pluk je ze zelf ) 
of  anders krenten 

  30 g noten, grof gehak t (kun je ook 
met een grote steen doen)

 ahornsiroop, naar smaak

- 14 - - 15 -
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M E T  R I J S T,  M A N G O  &  C A S H E W N O T E N

Deze ontbijtbowl is perfect om op te warmen op 
een frisse ochtend. Je kunt er uren op vooruit.

BEREIDING

   Spoel de r i js t  schoon en kook in de kokosmelk gaar. Bli j f  roeren 
en let op dat de r i js t  niet aanbrandt. Voeg een beetje water toe als 

het mengsel te droog wordt. 

   Roer de ahornsiroop, kaneel en een snuf je zout door de r i js t  en verdeel 
over 2 kommen. Maak de bowl af  met de mango, noten, kokosrasp 

en l imoen rasp.

   Alles kan in een kom. Deze met ri jst vinden we vooral lekker als 
het wat kouder is, omdat je hem warm eet. Maar je kunt natuurli jk ook 
(plantaardige) yoghur t of k wark als basis nemen en hier verschillende

toppings over strooien. Lekkere combinaties zijn:

  cruesli, banaan, pindakaas en chocola
  gepofte quinoa, blauwe bessen en honing
  geroosterde havermout, steenvruchten, 

ahornsiroop en vanille
  aardbeien, munt en balsamicoazijn

      VUUR      BEREIDING:       VOOR 2 PERSONEN      ONTBIJT

NODIG
 1  kopje (pap)r i js t
 20 0 ml kokosmelk
 1 el  ahornsiroop
 snuf kaneel
 snuf zout

 1 r i jpe mango, in plakjes
 2 el  gehak te c ashewnoten
 rasp van ½ limoen
 2 el  kokosrasp

TIP
Roer een lepel pindakaas 

door de rijst voor een extra 
vullend ontbijtje.

Kom, ontbijt!
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Brood uit blik

Kijk, dit is het echte buiten-kook-leven! Het lege blik van de bonenstoof 
van gisteren bewaar je om er de volgende dag een brood in te bakken. 

Het is natuurlijk leuk om het brooddeeg helemaal zelf te maken, maar 
on the road zijn sommige ingrediënten wat lastiger te krijgen. Je kunt 
tegenwoordig heel goeie en lekkere kant-en-klaar broodmixen kopen. 

Voor onderweg geen schande om te gebruiken, vinden wij. 

BEREIDING

   Maak een vuur tje en wacht tot het smeult zodat de Dutch O ven er s trak s in kan st aan.

   Maak het deeg volgens de aanwijzingen op de verpakking. Neem de t i jd 
om alles goed te kneden, zodat er een soepel en elastisch deeg ont st aat.

   Vet de blik jes in aan de binnenkant   pas daarbij  op dat je 
je niet snijdt aan de scherpe randen.

   Maak 2 rolletjes van het deeg, zo groot dat ze in de blik jes passen.

   Schep in elk blik een lepel havermout en bestuif  de binnenkant van het blik ermee. 
Zo komt het broodje er s trak s makkeli jker uit.

   Doe het deeg in de blikken, leg er een theedoek over en laat nog een minuut of 10 
r i jzen. Zet de Dutch O ven vast in het vuur of op de kolen, zodat ie kan voor ver warmen.

   Zet de blik jes in de Dutch O ven, doe het dek sel erop en laat de broodjes 
in circ a 4 0 minuten gaar worden.

   Je kunt deze techniek ook uitproberen met een BBQ. Verhit de BBQ 
tot circa 180 °C en sluit hem af met het dek sel. Als de BBQ geen dek sel heef t, 

kun je een grote pan op z’n kop over de blikjes zet ten. Ser veer met 
zelf gemaak te jam of een lekker lokaal kaasje.

      DUTCH OVEN      BEREIDING:       VOOR 4 PERSONEN      ONTBIJT

NODIG
  2 schone lege conser venblikken
  1 pak broodmix en ingrediënten die 

verder nodig zi jn volgens de aanwijzin
gen op de verpakking

  oli j folie
  2 el  havermout vlokken of zemelen 

Het kan even duren 
voordat het brood klaar is, 

dus begin niet met het maken van 
het deeg op het moment dat je al 

honger hebt. Aan grumpy campers 
heeft niemand iets.
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M E T  C A R A M E L  &  C A K E

Om je vingers bij af te likken, echt! Het allerleukst is het dit taartje 
te maken met fruit dat je zelf hebt geplukt. Maar fruit van de groente-

boer is natuurlijk ook helemaal prima.

BEREIDING

   Maak een vuur tje en zet daar een rooster boven of s teek de BBQ aan.

   Doe het f ruit  met de suiker in een kom, schep om 
en laat een paar minuten st aan. 

   Smelt de boter in een gieti jzeren koekenpannetje boven het vuur 
en bak hier in de blokjes c ake tot ze bruin zi jn. Schep regelmatig om.

   Verdeel het f ruit  over de c akeblokjes en leg de chocolade er tussen. 
Dek de pan af met aluminiumfolie en laat de chocolade in circ a 5 minuten smelten. 

   Verdeel er voor het ser veren de gehak te walnoten over.

   Eet zo of schep het over wat yoghur t.

   Je kunt voor dit gerecht ook ander fruit gebruiken. 
Bij  harder fruit zoals appels of peren duur t het wel iet s langer 

voordat het zacht is.

      VUUR      BEREIDING:       VOOR 2 PERSONEN      ONTBIJT

NODIG
 1  el  boter
  30 0 g bosvruchten (aardbeien, 

f ram bozen, blauwe bessen)
 2 dikke plakken c ake, in blokjes

  1 rol  Rolo of andere chocolade 
karamelreep in blokjes

 1 el  bruine basterdsuiker
 1 el  gehak te walnoten

Bosvruchten- 
feest
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M E T  R O O M  &  I N S T A N T  C R U M B L E

Prachtig uitzicht, serene rust, een dampende beker verse koffi e en 
een bakje warme perziken met room en crumble: beter wordt het niet. 

Je kunt de room vervangen door yoghurt als je zin hebt in 
fris of wanneer het wat te hard gaat met de vakantiekilo’s.

BEREIDING

   Maak een vuur tje of s teek de BBQ aan.

   Sla de room lobbig en verdeel over 2 kommen.

   Halveer de per ziken en ver wijder de pit.  Ver warm de roomboter in een gieti jzeren pan 
boven het vuur en bak de per ziken hierin om en om tot ze donker k leuren en zacht zi jn.

   Meng de koekkruimels met de noten en de speceri jen. Blus de per ziken net voordat 
ze k laar zi jn af  met de ahornsiroop. Verdeel de per ziken over de room en bestrooi met 

de crumble. Giet de warme roomboter met ahornsiroop erover.

   Je kunt ook per ziken uit blik of pot gebruiken. In dat geval heb 
je geen ahornsiroop nodig. De per ziken zijn al  zoet door de siroop 

waar ze in hebben gelegen.

   VUUR/BBQ      BEREIDING:       VOOR 2 PERSONEN      ONTBIJT

NODIG
 250 ml room (of 4 0 0 ml dikke yoghur t)
 4 r i jpe per ziken
 1 el  roomboter
  4 Bastognekoeken (of koek naar keuze), 

verkruimeld

  handje geroosterde en gehak te walnoten 
of amandelen

  1 t l  kaneel,  speculaaskruiden of 5 spice 
powder 

 1 el  ahornsiroop

TIP
Gebruik een grote steen 
om noten fi jn te hakken 
of koek te verkruimelen. 

Leg het desbetreffende 
ingrediënt op een plank met 
een schone theedoek erover 

en sla met de steen tot 
de gewenste grofheid.

Warme 
perziken
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Sinaasappel-
koffi e

Sinaasappel en koffi e zijn grote smaakvrienden. Drink deze 
geurige koffi e als je een warme opkikker kunt gebruiken. Gebruik 

het vruchtvlees van de uitgeholde sinaasappel in een salade of 
door een ontbijtbowl.

BEREIDING

   Snijd een k lein stukje van de onderkant van 
de sinaas appel zodat deze beter bli j f t  s t aan.

   Snijd de bovenkant van de sinaas appel en haal met een scherp 
mesje voor zichtig het vrucht vlees eruit.  Strooi de oploskof f ie er in en giet 

hier gekook t water op. Roer er eventueel een piepklein beetje suiker 
door als je van zoetere kof f ie houdt.

   E x tra opties voor nog meer smaak:

  snuf kaneel
  1 tl gembersiroop of een geplette kardemompeul

  een beetje rum en bruine suiker  als je de koffi e later op de dag drinkt

   VUUR      BEREIDING:       VOOR 2 PERSONEN      ONTBIJT

NODIG
 2 sinaas appels
  2 zakjes oploskof f ie kokend water
 1 t l  suiker (optioneel)

TIP
Vind je het uithollen 

van de sinaasappel te 
veel gedoe? Voeg dan wat 

geraspte schil (van een 
onbespoten sinaasappel) 

toe aan de koffi e in 
het fi lterzakje.
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Wortelbrood
U I T  D E  D U T C H  O V E N

Omdat wortel bijna overal verkrijgbaar is en omdat versgebakken 
brood altijd zo verrukkelijk ruikt. Vuurtje aan en gaan... Ook lekker 

om mee te nemen op een hike in de bergen.

BEREIDING

   Maak een vuur tje en wacht tot het gaat smeulen. 

   Smelt eerst de boter in een pan. K lop de eieren los in een kom en 
roer de suiker en de gesmolten boter er goed door. 

   Doe de wor tel,  rozijnen en noten erbij  en roer nogmaals goed door.

   Meng in een andere kom de droge best anddelen en kneed dit  ver volgens 
door het ei wor tel  mengsel.

   Giet het beslag in de Dutch O ven en sluit  af  met het dek sel.  Zet in het vuur en laat 
het brood in circ a 4 0 minuten gaar worden. Pr ik er met scherp mes in om te controleren 
of het vanbinnen gaar is.  Wanneer het mes er schoon uit  komt, is  het brood goed gaar. 

   L aat enigszins af koelen. Snijd in dikke sneetjes 
en besmeer ruim met roomboter.

   Van het brood dat overblijf t  (wat mij  onmogelijk l i jk t, 
maar oké) kun je later op de dag of de volgende morgen 

de heerli jk ste wentelteven maken (zie p. 34). 

   DUTCH OVEN      BEREIDING:       VOOR 1 BROOD      ONTBIJT

NODIG
  20 0 g roomboter (grammen zi jn vaak af 

te lezen op het pakje. Met de 50 g die 
overbli j f t,  besmeer je de warme boter
hammen later)

 20 0 g bruine (basterd)suiker
 3 eieren
 20 0 g wor tel,  geraspt

 10 0 g blanke rozijnen
  50 g walnoten, gehak t (pec an of 

pist achenoten kan ook)
 20 0 g bloem
 1 t l  bakpoeder
 ½ tl  zout
 ½ tl  kaneel

Heb je meer zin 
in hartig brood? Vervang 

de wortel dan door courgette 
en de kaneel en rozijnen door 

geraspte kaas.
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