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1. Introductie  
 
Het eerste deel van dit boek biedt volop informatie voor het koken op houtvuur en dan met 
name in combinatie met de Dutch Oven. De opgenomen recepten zijn meestal gebaseerd op 
maaltijden voor vier tot zes personen. Voor grotere groepen kunnen de meeste recepten 
zonder probleem worden verdubbeld of verdrievoudigd. Deze laatste versie beperkt zich qua 
techniek niet meer alleen tot de Dutch Oven. Je vindt er nu net zo goed recepten voor de 
Coleman Camp Oven, skillets, griddles en kampeer pannensets. Je hebt nu geen excuus 
meer om je armen uit de mouwen te steken.   
 
Dit boek is gemaakt voor en door outdoorliefhebbers. Het is bedoeld als een groeidocument 
met tips en trucs, technieken en recepten voor de Dutch Oven. Laat het ons weten als je 
informatie mist, of recepten goed of minder goed zijn of verbeterd kunnen worden. Wil je jouw 
favoriete recept graag terugzien in de volgende uitgave, stuur jouw bijdrage dan naar het 
onderstaande adres en wij nemen het recept met plezier op. 
 
Je bijdrage wordt zeker gewaardeerd. 
 

QVIST Outdoor Cooking
© 

info@qvist.nl  

 
 

1.1 Een lange geschiedenis kort verteld 
 

Over de herkomst van de Dutch Oven bestaan veel verhalen. Vele daarvan zijn waarschijnlijk 
aan het kampvuur ontstaan. De overdadige geuren die zich tijdens het koken uit een 
pruttelende oven verspreiden hebben waarschijnlijk niet aan hun betrouwbaarheid 
bijgedragen. 
Wat vast staat is dat de Dutch Oven eerst op het Europees continent gebruikt werd, voordat 
hij in de 18de eeuw, zijn intrede deed op het Amerikaanse grondgebied, waar hij zijn huidige 
naam kreeg.  

De naam Dutch Oven of  “Nederlandse Oven”  staat voor een gietijzerpot of ketel met een 
vlakke bodem die drie poten heeft om de oven boven de steenkolen te houden, vlakke kanten 
en een effen, van een opstaande boord voorzien deksel, dit om te beletten dat hout of 
steenkolen die er werden opgelegd, eraf zouden kunnen vallen tijdens het (oven)gebruik van 
deze potten. Deze “ovens” hebben een handvat van staal dat door middel van twee "oren" 
aan de pot is bevestigd. De ovens zouden al sinds de zevende eeuw in gebruik zijn. 

Sommigen beweren dat de Dutch Oven zijn naam dankt aan de Nederlandse (Dutch in het 
engels) kooplui, die de uit Holland geïmporteerde koopwaar, op straat, van deur tot deur 
verkochten. Nederlandse kolonisten, uit het gebied van Pennsylvania, zouden gelijkaardige 
gietijzeren potten en ketels veelvuldig gebruikt hebben. 

De Lewis and Clark expeditie transporteerde de Dutch Oven bij het doorkruisen van het land. 
Trappers, ontdekkingsreizigers, pioniers en ketelverkopers zagen in de Dutch Oven een 
"goede aanwinst". Zij konden hiermee namelijk onder de meest primitieve omstandigheden 
hetzelfde bereiden als een „burger‟ in zijn keuken. Of het nu een stevige stew, brood, taart of 
gebraad was deze „wonderpan‟ zorgde ervoor dat de meest verwende lekkerbek aan zijn 
trekken kwam.  

In latere periodes werd de Dutch Oven ook gebruikt door veedrijvers (cowboys), 
rondtrekkende karavaans en gypsies. In Europa, waar het rondtrekkende bestaan al veel 
eerder verdween, raakte ook de oven al snel onbruik. 

http://www.qvist.nl/
mailto:info@qvist.nl
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Na lange opzoek werken betreffende de herkomst van de naam “Dutch Oven”, mogen we 
ervan uitgaan dat een zekere Ragsdale, de naam Nederlandse Oven toepast op een 
verscheidenheid van potten, ketels, en ovens in de loop van de jaren. De oorsprong van de 
naam, "Nederlandse Oven", is onzeker maar diezelfde Ragsdale stelt wel een paar theorieën 
voor. In 1704 zou ene Abraham Darby van Engeland naar Holland zijn gereisd om er het 
gietproces te bestuderen van messing recipiënten, gegoten in droge zandvormen. Bij zijn 
terugkeer naar Engeland zou Darby geëxperimenteerd hebben met dit gietproces. Dit deed hij 
met zoveel succes dat hij uiteindelijk zijn gietijzeren potten kon exporteren. Zo werden zij ook 
naar nieuwe kolonies over de hele wereld verscheept. De naam "Nederlandse Oven" dankt 
de pot dus uit het feit dat het originele Nederlandse proces, weliswaar met de nodige 
verfijningen werd gebruikt om de metaalpotten te gieten. 

 
Nog steeds wordt de Dutch Oven in een droge zandvorm gegoten. Voor elke pan wordt dus 
opnieuw een mal in het fijne zand gevormd. Na het zetten en afkoelen kan hij hier eenvoudig 
uit verwijdert worden, waarna de pan wordt afgewerkt.  

 

1.2 Over QVIST Outdoor Cooking
© 

 

QVIST Outdoor Cooking
© wordt gerund door een enthousiast team van mensen die 

gepassioneerd het buiten koken promoten. Het is het enige merk dat Nederlandse Dutch 
Ovens op de markt brengt. Ons doel is om te laten zien dat outdoor cooking voor iedereen, 
zowel onderweg als thuis, een gezellige en overheerlijke bezigheid is. Dutch Ovens gaan, 
mits goed onderhouden, een leven lang mee en staan garant voor vele goede tijden en 
goede maaltijden. 
Dankzij ons directe contact met vele enthousiaste Dutch Oven gebruikers, kunnen we onze 
producten en service optimaliseren en de prijzen betaalbaar houden. 
 
Naast de Dutch Ovens leveren wij een groeiend assortiment van accessoires die aansluiten 
bij de behoefte van outdoor cooks. Mis je iets? Mail het ons! Alle in dit boek beschreven 
materialen kunnen we ook leveren. 
Jaarlijks organiseren wij een aantal Camp Cook Gatherings. De Camp Cook Gathering is een 
mooie gelegenheid om het koken op houtvuur onder de knie te krijgen of om verder ervaring 
op te doen met de verschillende technieken. Daarnaast is het ook gewoon ontzettend 
gezellig. We besteden aandacht aan de verschillende manieren van buiten koken. We maken 
gebruik van de Finse Outdoor Grill, benzinebranders (met Coleman Camp Oven) en 
gietijzeren potten (Dutch Ovens) en pannen. Ook het verantwoord stoken van een kookvuur 
is onderdeel van de Camp Cook Gathering. En wat ingrediënten betreft; dat loopt van zelf 
gevangen garnalen en vis tot aan juist geschoten everzwijn, van wilde salie tot zelf 
verzamelde cantharellen. Wij zijn er van overtuigd dat de mooiste ingrediënten uit de natuur 
komen.  
 

Bezoek de website van QVIST Outdoor Cooking
©
 (www.qvist.nl) voor het actuele 

programma en speciale aanbiedingen. 
 
 
 

QVIST Outdoor Cooking
© is hoofdsponsor van WildEurope.eu

©
. Een initiatief dat zich richt 

op het promoten en faciliteren van duurzaam natuurgericht toerisme. Niet als doel op zich, 
maar als middel, waardoor de waardevolle natuur en landschappen die Europa herbergt, voor 
de toekomst behouden kunnen worden. 

http://www.qvist.nl/
http://www.qvist.nl/OC%20ACTIVITEITEN.htm#CCG
http://www.qvist.nl/OC%20ACTIVITEITEN.htm#CCG
http://www.qvist.nl/OC%20ACTIVITEITEN.htm#CCG
http://www.qvist.nl/
http://www.qvist.nl/
http://www.qvist.nl/
http://www.wildeurope.eu/
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2. Het gebruik van de Dutch Oven 

 
Voordat je je eerste Dutch Oven koopt, moet je een aantal dingen weten. Er zijn meer dan 
honderd varianten en combinaties in maten mogelijk. Daardoor is het erg lastig om te zeggen 
welke Dutch Oven voor jou het meest geschikt is.  Elk type kookpot is geschikt voor 
verschillende kooksituaties. We laten de diverse opties de revue passeren maar jij zult zelf 
moeten bepalen welke Dutch Oven voor jou geschikt zal zijn. 
 
Als je een Dutch Oven wilt kopen, zoek dan naar een goed fabrikaat. Kijk goed naar het 
hengsel van de pan. Die moet zijn gemaakt van zwaar ijzerdraad, zorgvuldig vastgemaakt 
aan gegoten ogen aan de zijkant van de pot. Ovens met vastgeklonken hengsels moet je 
vermijden. Vaak valt het hengsel aan beide kanten tegen de zijkant van de kookpot aan, 
maar als je goed zoekt, kom je ook pannen tegen waarbij het hengsel aan een kant in een 
hoek van 45 graden kan staan. Dit maakt het makkelijker om bij het hengsel te kunnen om de 
pot te verplaatsen of weg te halen bij het vuur. 
 
Een ander aspect dat om aandacht vraagt is het handvat van de deksel. Het handvat moet 
als een boog op het deksel geplaatst zijn, met in het midden voldoende ruimte om het deksel 
makkelijk op te kunnen pakken met een haak. Laat exemplaren met een vaste knop als 
handvat links liggen. Deze deksels zijn erg moeilijk op te tillen en te hanteren als er hete 
kolen op liggen. Met een booghandvat kun je meer controle houden.  
 
Kijk ook of het deksel een opstaande rand heeft langs de buitenkant. Deze rand zorgt er voor 
dat de kolen niet van het deksel afglijden. De deksels zonder rand zijn natuurlijk wel 
bruikbaar, maar het is moeilijk om de kolen op het deksel te houden en als je niet heel 
zorgvuldig het deksel steeds schoonmaakt iedere keer als je de oven open maakt, komt er as 
en/of zand in het eten. De opstaande rand voorkomt dat probleem en zorgt er voor dat ook 
een deksel vol met kolen en as zonder problemen opgetild kan worden. 
 
Kijk ook goed naar de pootjes van de kookpot. De meest voorkomende variant is de pot met 
drie pootjes, al zijn er ook varianten met vier pootjes of zonder pootjes. Voor outdoor cooking 
zijn pootjes noodzakelijk (tenzij je altijd van een driepoot gebruik wilt maken). Ze zorgen voor 
voldoende afstand van de grond en zorgen er voor dat de kolen voldoende lucht krijgen. 
Kookpotten zonder pootjes kunnen op stenen of tentharingen gezet worden, maar die zijn 
niet altijd voorhanden. Als je bedenkt welke gevolgen Murphy‟s Law kan hebben, dan is 
duidelijk dat kookpotten zonder pootjes het best in de winkel kunnen blijven staan of in de 
keuken op een gasfornuis gebruikt kunnen worden. Wij prefereren voor outdoor gebruik de 
modellen met drie pootjes ten opzichte van vier pootjes in verband met de stabiliteit. Het is 
stabieler met drie pootje op een oneffen ondergrond dan met vier pootjes.  
 
De pot zelf moeten rechte, naar boven, iets uitlopende wanden hebben. Hierdoor is het 
mogelijk na bereiding bijvoorbeeld broden en taarten goed uit de Dutch Oven te nemen. Ook 
voor pizza‟s is dit het aangewezen model.  
 
Onderstaand schema laat zien hoeveel inhoud elke Dutch Oven heeft en voor welke type 
voedsel ze geschikt zijn. 
 
10” hoog    3 qt Klein brood, sauzen, 1-potsmaaltijden voor 1- 2 personen 
12” 6 qt Hoofdgerecht 4 pers., kip, groot brood, taart, pie 
12” hoog    9 qt Hoofdgerecht 6 – 12 pers., grote kip     
14” 12 qt Hoofdgerecht 12 – 14 pers.  
14” hoog    15 qt  Hoofdgerecht 14 – 18 pers.    
16”              18 qt Hoofdgerecht 22 – 26 pers., pizza  
16” hoog    21 qt Hoofdgerecht 26 – 32 pers. 
                  
Samengevat: zoek een Dutch oven van goed fabrikaat en traditioneel ontwerp met rechte 
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wanden die naar boven licht uiteen lopen. De oven zou drie pootjes moeten hebben, een 
booghandvat midden op het deksel, een opstaande rand op het deksel en een stevig hengsel 
aan de pot. 

 
QVIST Outdoor Cooking

© Dutch Ovens voldoen aan al deze eisen, maar het staat je 
uiteraard vrij om elders te kopen. 
 
 

2.1 Accessoires 

 
Een paar goede leren handschoenen zijn van onschatbare waarde rondom open vuur. Ze 
maken het werken makkelijker. Werkhandschoenen voldoen, maar wij bevelen stevige leren 
vuurbestendige handschoenen met hoge schacht aan. Ze zijn van dikker leer en hebben een 
isolerende binnenvoering. Met deze handschoen aan, kun je je hand letterlijk in het vuur 
steken, al raden we je niet aan om dat te doen. De goede kwaliteit en de extra bescherming 
die ze bieden, zijn de extra euro‟s die ze kosten meer dan waard. Deze afweging tussen prijs 
en kwaliteit zul je echter zelf moeten maken. 
 
Barbecue gereedschap met een lang handvat is handig als je niet te dicht bij het vuur wilt 
komen. Bijvoorbeeld een tang, spatel en vleesvork. Het optillen van het deksel gaat het beste 
met de speciale lidlifter. Je hebt ook een schoon en vlak voorwerp nodig om het deksel op 
neer te leggen tijdens het koken. Een trivet of dekselstandaard is handig. Met behulp van een 
dekselstandaard kun je het deksel bovendien als grillplaat gebruiken.  
 
Je hebt ook een schepje nodig om de hete kolen op of onder de oven te leggen. Een 
standaard tuinschepje is al voldoende. Soort schep en lengte van het handvat is naar eigen 
keuze. Een grote schep is fijn, maar niet handig tijdens trek- of kanotochten. De korte 
opvouwbare versies zijn erg handig om mee op reis te nemen, maar door het korte handvat 
komt je hand dichter bij het vuur. 
 
Op veel plaatsen is het niet mogelijk om direct op de grond een vuurtje te maken of zelfs 
maar briketten neer te leggen. Een vuurschaal biedt dan uitkomst. Let er op dat hij voldoende 
stevig staat. Wil je helemaal van de grond af werken dan zijn er ook vuurtafels. Je zou hier 
ook een barbecue voor kunnen gebruiken. 
 
Voor het direct koken boven een kampvuurtje of met een DO hangend boven de vuurschaal 
is er de driepoot. Hiermee kan je zelfs met DO‟s zonder pootjes prima uit de voeten. 
 
Een plamuurmes van circa 5 cm, gewoon verkrijgbaar bij de bouwmarkt, is een handige 
schraper om de oven mee schoon te maken. Het is iets makkelijker in gebruik dan een lange 
spatel. Zoals bij de paragraaf schoonmaken aan de orde komt, het schoonmaken kost een 
hoop schrapen. 
Dutch Ovens krijgen roetaanslag aan de buitenkant. Wil je dat niet schoonmaken, stop de DO 
dan in een doos zodat de roet niet afgeeft op je kleding, uitrusting etc. Wij hebben hier ook 
speciaal todbags (stevige foudraals met rits) voor in ons assortiment. Ook zijn er houten 
kisten om je Dutch Oven en accessoires in op te bergen.  
 
 

2.2 Voorbereiding 

 
Gietijzeren pannen, mits goed onderhouden, gaan meerdere generaties mee. We hebben het 
hier specifiek over Dutch Ovens, maar de behandeling en verzorging is van toepassing op 
elke gietijzeren pan, grill etc. Het geheim van het lange leven van gietijzer is eigenlijk geen 
geheim. 

http://www.qvist.nl/
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Goed en zorgvuldig onderhoud van begin af aan, houdt de DO vele jaren in gebruik. Voor het 
eerste gebruik moet de Dutch Oven “geseasond” worden, klaargemaakt worden voor gebruik. 
De Dutch Ovens krijgen na de productie een beschermend laagje paraffine, zodat ze 
onderhoudsvrij kunnen worden opgeslagen. Dit laagje moet verwijderd worden voor het 
eerste gebruik. Zet de Dutch Oven boven een warmtebron totdat de pot handwarm is. Maak 
dan de pot schoon met keukenpapier, net zolang tot het papier geen parafine meer opneemt. 
Als de beschermende laag is verwijderd, giet je een klein beetje plantaardige olie in de pot. 
Stook het vuur hog op en wrijf deze olie met keukenpapier door de hele pot uit. Zorg dat de 
binnenkant volledig bedekt is met een dun laagje. Wrijf ook de binnenkant van het deksel in 
met olie. Laat geen laagje olie in de pot staan, want die wordt ranzig. Het is goed om de DO 
ook aan de buitenzijde in te wrijven met olie. Dit hoeft maar een klein beetje te zijn. Hiervoor 
kun je het keukenpapier gebruiken waarmee de binnenkant al is ingewreven. Het helpt tegen 
het roesten en de DO ziet er beter uit. Als de DO goed onderhouden is, werkt de olie net zo 
anti-aanbak als commerciële coatings. 
Je Dutch Oven is nu klaar voor gebruik. 
 
Het re-seasonen van de Dutch Oven 
Als een Dutch Oven voor langere tijd niet is gebruikt, of als de olie ranzig is geworden (dat 
ruik je zodra je het deksel van de DO haalt) of als de bescherming onvoldoende onderhouden 
is, begin dan helemaal overnieuw alsof het om een nieuwe pot gaat. Verwarm de kookpot, 
maak hem schoon en zet hem opnieuw in de olie. Maak hem schoon, zoals in de vorige 
paragraaf staat beschreven en zorg voor een dun beschermend laagje olie. Als de Dutch 
Oven roestig is geworden, is de pot nog niet hopeloos verloren. In de meeste gevallen kan de 
pot worden hersteld en opnieuw worden gebruikt. Borstel de roest er zo veel mogelijk af. 
Warm de pot op en maak hem schoon met behulp van olie. Wrijf de olie goed in, speciaal op 
de roestige plekken. Het kost even wat tijd, maar als je de Dutch Oven daarmee kan redden, 
is het absoluut de moeite waard. 
 
Als de DO vuil is weggezet en voor langere tijd is blijven staan, kunnen er putjes in het 
gietijzer zijn ontstaan. Een DO in deze conditie kan ook gered worden. Schrob de DO met 
een zeepspons en spoel daarna goed schoon. Verwarm de DO tot al het vocht er uit is en zet 
de pot dan opnieuw in de olie zoals hiervoor al is beschreven. 
 
 
 

2.3 Onderhoud 
 
Je kunt de Dutch Oven het beste direct na gebruik schoonmaken. Meestal is het vuur nog wel 
warm genoeg om de DO opnieuw op te warmen om schoon te kunnen maken. Warmte is een 
belangrijke factor bij het schoonmaken van de DO. Zet de DO terug op het vuur en schraap 
alle voedselresten uit de pot met een spatel of plamuurmes. Probeer de DO zo schoon 
mogelijk te maken. Haal de voedselrestjes met keukenpapier of een spatel uit de DO. Blijf dit 
herhalen tot je de DO niet schoner krijgt. Giet er een klein beetje plantaardige olie in, wrijf dat 
uit en veeg het overtollige deel weg. Zorg er voor dat ook de wand goed ingewreven is. Veeg 
eventueel condens van het deksel en wrijf die ook in met olie.  Zo is de pot weer klaar voor 
het volgende gebruik. 
 
Een jute zak is ideaal om de kookpot mee schoon te maken. Schraap de pot schoon met een 
spatel of plamuurmes en ga er dan met een jute zak stevig doorheen. Dat gaat sneller dan 
met keukenpapier en de jute zak scheurt niet zoals het papier. Als de jute zak te vies wordt, 
kun je deze gewoon wassen en opnieuw gebruiken. 
 
We raden je af om de Dutch Oven te wassen, tenzij je de pot echt niet anders schoon kunt 
krijgen. Gebruik nooit ijskoud water in een hete pot of kokend water in een ijskoude pot. De 
pot kan dan breken. Een goede methode staat in de volgende pararaaf. Als je de Dutch Oven 
gewassen hebt, warm de pot dan op, net zo lang tot al het vocht verdampt is. Direct daarna 
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moet de hele kookpot weer met olie ingewreven worden. 
 
Sommige gebruikers branden hun Dutch Oven schoon door ze ondersteboven op een vuur te 
zetten. Hier zijn wij geen voorstander van. De kookpot wordt wel schoon, maar je brandt ook 
de seasoning uit de pot en dat is juist wat het eten de smaak mee geeft. Een kookpot die 
schoongebrand is, moet gere-seasond worden en de smaak is pas na diverse kookbeurten 
weer terug. Hoe langer en hoe vaker je een DO gebruikt, hoe beter de smaak wordt. 
 
Schoonmaken van de Dutch Oven met water 
Het schoonmaakproces bestaat uit twee stappen. Stap 1, het verwijderen van het voedsel en 
stap 2, het onderhoud van de beschermlaag.  
Om aangekoekt eten te verwijderen zet je de kookpot met een klein laagje schoon warm 
water op het vuur en verwarm dat tot het bijna kookt. Gebruik een pannenspons of een 
schuursponsje, ZONDER AFWASMIDDEL, en werk rustig het eten los. Als alle etensresten 
uit de pot zijn, spoel je de pan na met schoon warm water.  
Afwasmiddel wordt afgeraden omdat de zeep in de poriën van de kookpot trekt en dat proef 
je bij de volgende maaltijden. Na het schoonmaken en spoelen, laat je de kookpot drogen. 
Daarna maak je pot handwarm op het vuur en voorzie je de binnenkant en de onderkant van 
het deksel van een dun laagje olie. Laat de DO daarna helemaal afkoelen.  
De buitenkant hoef je alleen een keer met een vette doek af te vegen, tenzij je roest ziet. Tip: 
bewaar een schuursponsje speciaal voor gietijzer en gebruik dat sponsje nooit in combinatie 
met zeep of ander schoonmaakmiddel. 
 
Probeer de verschillende schoonmaakmethodes uit en kies die manier die voor jou het beste 
werkt. Onthoud wel dat een Dutch Oven levenslang plezier en geweldige maaltijden voort kan 
brengen als hij goed onderhouden wordt. 
 
De schoongemaakte DO bewaar je het best in een houten kist. Hout neemt vocht uit de 
omgeving op, waardoor de DO optimaal beschermt wordt. Door het deksel op een kier te 
zetten blijft luchtcirculatie mogelijk. Je voorkomt hiermee dat de pan vanbinnen muf wordt.  
 
 
 

2.4 Wat je beter niet kunt doen 

 
 Nooit, en dan bedoelen we ook NOOIT, gietijzer in water zetten of er water in laten staan. 

Het gietijzer gaat zeker roesten, ongeacht de beschermlaag.  
 
 Laat overnacht geen etensresten in de pan staan, maar maak hem direct na gebruik 

schoon. 
 
 Gebruik nooit zeep of ander schoonmaakmiddel, want dat trekt in de poriën van het 

gietijzer en komt er niet makkelijk uit. Het verpest de smaak van de volgende maaltijden. 
Als er per ongeluk zeep is gebruik, moet de Dutch Oven helemaal opnieuw behandeld 
worden, inclusief het verwijderen van de beschermlaag die er al op zit. 

 
 Zet geen lege gietijzeren pan of kookpot boven een heet vuur. Aluminium en andere 

metalen zijn daar beter tegen bestand, maar gietijzer breekt of trekt krom en wordt 
onbruikbaar. 

 
 Gietijzer moet je niet te snel willen verwarmen, dan brandt het eten aan en de kans 

bestaat dat de pan of kookpot beschadigd. 
 
 Giet nooit koude vloeistoffen in een hele hete gietijzeren pan of kookpot. Ze barsten 

direct. 
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3. De mogelijkheden van de Dutch Oven 
 
Kooktechnieken zoals braden, bakken, sudderen, stoven, frituren, koken, stomen en nog veel 
meer, het kan allemaal met slechts één pan op een kampvuur; de Dutch Oven (DO). Dutch 
Ovens zijn gemaakt van gietijzer. Door hun massa en goede geleiding verspreidt de hitte zich 
gelijkmatig over de kookpot. Het zware deksel houdt alle warmte binnen. Het deksel heeft 
bovendien een opstaande rand. Je kunt er zonder problemen gloeiend houtskool of briketten 
op leggen. De hitte komt dan van alle kanten. Op die manier wordt de Dutch Oven een echte 
Outdoor Oven. 
 
Probeer je de mogelijkheden voor te stellen, overheerlijk zelfgebakken brood dat zo ver rijst 
dat het deksel omhoog komt, vruchtentaartjes gemaakt met zo juist geplukte bessen, 
ongelooflijk lekkere pizza‟s, stoofpotten en quiches, perfect gebraden maiskip en wat dacht je 
van een chocoladecake van dertig centimeter doorsnee. Al deze gerechten en nog veel, veel 
meer zijn allemaal mogelijk met een Dutch Oven en soms zelfs makkelijker te maken dan 
thuis. Je kunt je favoriete recepten van thuis ook gewoon in een DO op een kampvuur. 
 
Om te koken worden twee verschillende DO technieken gebruikt. Koken met de DO of koken 
in de DO. Bij koken met de DO ligt het eten direct op de bodem van de DO. Bij koken in de 
DO wordt het eten in bijvoorbeeld een schaal of springvorm op een trivet geplaatst die in de 
pot staat. De trivet zorgt er voor dat de bodem van de schaal niet in aanraking komt met de 
bodem van de DO, waardoor verbranden wordt verkomen. 
 
Het enige wat je nodig hebt, is een goede Dutch Oven en een vuur. In het begin adviseren 
we in plaats van open vuur briketten te gebruiken, omdat daarvan de warmte-afgifte makkelijk 
te bepalen is. Met open vuur bestaat al snel de neiging het vuur te warm te stoken. Door 
briketten te gebruiken is de temperatuur aan de hand van onze temperatuurtabellen (5.1) 
goed te regelen. Een aantal technieken zullen we hieronder verder beschrijven. 
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3.1 Brood bakken 
Met o.a. Maken van het deeg - Bakken van het brood - Bakkers ABC 
 
De geur van pas gebakken brood. Belegd met oude kaas en tomaat en vergezeld van een 
goed glas bier kan brood een genot zijn. Zeker wanneer je het zojuist zelf gebakken hebt, in 
het bos. 
Het bakken van brood is niet moeilijk, maar je moet het al doende leren. Het kneden van een 
mooi deeg moet je een beetje in de vingers krijgen.  
De informatie die we hier geven gaat ervan uit dat je geen voorkennis hebt. Het bakken van 
broden in de Dutch Oven is niet veel anders dan het bakken van brood thuis. De Dutch Oven 
maakt het mogelijk om onderweg of achter in de tuin een lekker brood te bakken.  
Heb je eerder brood gebakken, dan kun je de tekst over het maken van deeg overslaan en 
direct naar „brood bakken‟ (3.1.2.) doorbladeren. De handigheid is de juiste hitte op de Dutch 
Oven aan te brengen. In paragraaf 5.1 vind je een temperatuurtabel voor het bakken met de 
Dutch Oven. Met deze leidraad zijn de meeste recepten eenvoudig uit te voeren. Let er op 
dat je bij het bakken van brood en taart altijd de meeste hitte vanaf het deksel aanbrengt. 
 
Goed gebakken gistbrood vraagt om geduld. Als een brood mislukt heeft het meestal te 
weinig tijd gekregen om te rijzen, of is het deeg niet goed voorbereid. Steek voldoende 
energie in het kneden van het deeg en wacht echt tot het volume is verdubbeld, als dat in het 
recept staat voorgeschreven. 
 
In het ABC (3.1.3.) aan het eind van dit hoofdstuk geven we tekst en uitleg bij een aantal veel 
voorkomende begrippen.  
 
Een korte geschiedenis  
Sinds mensenheugenis behoort brood, in gebieden waar de verbouw van graan mogelijk 
was, tot de belangrijkste voedingsmiddelen. Archeologische vondsten gedaan in uit de 
Steentijd stammende paalwoningen wijzen er op dat er toen al gebakken platte koeken op 
het menu stonden. Ze waren gemaakt van een ongezuurde graanbrij. Deze voorlopers van 
ons brood waren alleen warm genietbaar, want eenmaal afgekoeld werden ze droog en hard 
als steen. Sinds de 10

e
 eeuw v. Chr. verbouwt de mens granen. Daarvoor werden al 

graszaden verzameld voor het bakken van graanproducten.  
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De ontdekking om door gisting het deeg luchtiger te maken betekende een grote vooruitgang 
in de techniek van het brood bakken. Deze ontdekking zou door de Egyptenaren zijn gedaan. 
Naast „gewoon‟ brood bakten zij ook broden waaraan dadels, amandelen of honing werden 
toegevoegd.  
De Grieken zorgden met de ontwikkeling van de broodoven voor de tweede belangrijke stap 
in de ontwikkeling van het brood zoals we dat vandaag de dag kennen. De Grieken richtten 
bakkerijen in waar de burgerij zijn eigen brood kon bakken. Zij hadden in de 3

e
 eeuw na 

Christus al meer dan 70 soorten brood. Naast zuurdesem gebruikten zij ook gist om de 
broden te laten rijzen. De gist werd als gistende most (druivensap) aan het meel toegevoegd. 
Zonder de werking van gist te kennen wisten de Grieken uit ervaring dat de vloeistof het 
brood verbeterde (Pasteur toonde in de 19

e
 eeuw voor het eerst de werking van gist aan. Hij 

wist reinculturen van gist te isoleren voor de bereiding van wijn, bier en brood. Sinds die tijd 
wordt gist puur verwerkt). 
De broden werden met melk, olijfolie en kruiden verder verfijnd. Griekse slaven brachten 
deze kennis naar Rome. Toen de Romeinen eenmaal de smaak te pakken hadden werd 
steeds vaker om ´panis´ geroepen. Omstreeks het jaar 0 telde Rome al meer dan 300 
bakkerijen. 
De Romeinen introduceerden molens en brood in ons land. Pas in het 12

e
 eeuwse West-

Europa werden in de steden bakkersgilden gevormd. Het bakken van brood verplaatste zich 
daarmee van het huishouden naar ambachtelijke bakplaatsen. Toch bleef tot ver in de 20

e
 

eeuw het bakken van brood voor eigen gebruik op veel boerderijen een dagelijks terugkerend 
ritueel.  
Veel oude gebruiken die samenhangen met dit eenvoudige ambachtelijke product worden tot 
op vandaag de dag gehandhaafd. Zo zijn er speciale broden die alleen gebakken worden 
voor bruiloften, de paas- en kerstdagen of voor oogstdankfeesten.  
 
De industriële fabricage van brood is pas mogelijk geworden na de uitvinding van kneed- en 
mengmachines. Niet op alle fronten was dit een vooruitgang. De hiervoor meestal gebruikte 
kant-en-klare meelmengsels leveren over het algemeen geen bijzondere bijdrage aan de 
smaak. Daarom is het beslist de moeite waard om ook weer eens zelf te proberen brood te 
bakken. Bedenk daarbij dat minder uitgemalen meel meer voedings- en smaakstoffen 
bevatten. 
 
Rond het kampvuur - Er zijn rond het kampvuur verschillende manieren om brood te 
bakken, zoals Bannock of Skilletbrood en stokbrood (letterlijk). In 5.5. lees je daar meer over. 
In dit hoofdstuk beperken we ons tot het bakken van traditionele broden in de Dutch Oven. 
 
 
 

3.1.1. Maken van het deeg 
Voor het kneden van het deeg zijn 4 basisgrondstoffen nodig: meel, gist, zout en vocht. 
 
Granen en meelsoorten - Hoewel bijna elke graansoort tot meel vermalen kan worden zijn 
de meeste niet zonder meer geschikt om er brood, zoals wij dat kennen, van te bakken. Om 
een luchtig brood te bakken is kleefstof (gluten) nodig. Deze is alleen in tarwe in voldoende 
mate aanwezig. Hoewel dus rogge, gerst, haver rijst, maïs, gierst en tarwe gebruikt kunnen 
worden zal het meel altijd voldoende tarwemeel moeten bevatten om een luchtig brood te 
krijgen. 50% is eigenlijk wel het minimum. Is er om wat voor reden dan ook te weinig kleefstof 
in het meel aanwezig, bak dan dunne koeken. Deze zijn ook ongerezen nog te eten.  
 
Basis deegsoorten voor brood 
Deeg bestemd voor het baken van broden moet versoepeld worden. Dit kan op drie 
verschillende manieren gebeuren: 

 Met gist (reincultuur) 

 Met zuurdeeg (gisten en melkzuurbacteriën) 

 Met bakpoeder 
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De eerste twee veroorzaken in het deeg een gistingsproces, waardoor gas gevormd word dat 
door een goed deeg wordt vastgehouden. Zo ontstaat na het bakken een luchtig brood. Gist 
is in verschillende vormen voorhanden. Instant gist is voor onze toepassing het eenvoudigst. 
Zuurdeegbereiding vraagt om het aanhouden van een startercultuur. Voor outdoor 
toepassing is dit te bewerkelijk en we zullen het om die reden hier dan ook niet verder 
behandelen.  
Bakpoeder zal wanneer dit in aanraking komt met vocht spontaan ontleden in koolzuur. Dat 
laatste heeft het voordeel dat het deeg direct na het mengen met het bakpoeder in de oven 
kan. Dit kan een belangrijk voordeel zijn wanneer je kampeert en geen zin / tijd hebt om het 
rijsproces af te wachten. 
De smaak en structuur van gistbrood is echter zoveel beter dat het het meerwerk wel waard 
is. 
 
Gistdeeg maken 
Zet alle ingrediënten klaar en maak de vloeistof lauwwarm. Zorg ervoor dat de te gebruiken 
Dutch Oven klaar staat om het brood in te laten rijzen. De beste temperatuur hiervoor is 
30

0
C. Zelf gebruiken we hiervoor een DO in een starterkit kist. Op de bodem van de kist 

plaatsen we een metalen bord met 3 briketten. Hierop plaatsen we de Dutch Oven (6 qt). Ook 
op het deksel komen 3 briketten. Zorg ervoor dat de Dutch Oven niet te heet wordt. De 
gistcellen zouden dan afsterven. Wanneer je de Dutch oven op deze manier een kwartier van 
te voren klaar zet kan het geknede deeg hierin rijzen. 
 
Gist en zijn werking – Gist, een ééncellig 
organisme, zet in een omgeving met 
voldoende zuurstof suiker om in water en 
koolzuur. De cellen zullen zich ook 
vermeerderen. Is de hoeveelheid zuurstof 
beperkt dan ontstaat uit suiker door gisting 
(fermentatie) naast koolzuur, alcohol. De 
cellen vermeerderen zich niet meer. Er zullen 
tijdens de gisting ook aroma‟s vrijkomen 
(organische zuren). Is in het deeg een goed 
ontwikkeld glutenskelet aanwezig dan houdt 
deze het gevormde koolzuur vast en rijst het 
deeg.  
 
Kneden - Kneden heeft tot doel de 
verschillende ingrediënten goed met elkaar te 
vermengen en de vorming van een 
glutennetwerk (kleefstof) te bevorderen. 
Kleefstof zorgt ervoor dat het deeg het door 
de gistcellen gevormde koolzuurgas 
vasthoudt. Er kan evt. max. 2% brood-
verbeteraar toegevoegd worden. Dit zorgt 
ervoor dat het glutenskelet beter ontwikkeld 
en sterker wordt. 
Meng de droge ingrediënten, vorm hier een 
bergje van met een kuil in het midden. Giet 
hier de vloeistof in. Werk met een draaiende 
vinger steeds meer meel in de vloeistof totdat alle ingrediënten gemengd zijn. Vorm hier een 
bal van en begin met kneden. Blijft het deeg plakken, strooi er dan nog wat bloem over. 
Bedennk dat het eenvoudiger is op deze wijze een te nat deeg droger te maken dan een te 
droog deeg te bevochtigen. Strooi wat bloem op het werkvlak en rol het deeg hierop uit. Werk 
met beide polsen en de muis van de hand. Duw het deeg daarmee uit tot een platte lap, rol 
deze op en draai hem een kwart slag, werk weer verder met beide handen, duw het deeg uit, 
rol het op en ga zo door. 
 
 

Eenvoudig gistdeeg bereiden  
 
 Meng 300 g. broodmeel met ½  
   theelepel zout 
 Los 20 g verbrokkelde verse gist op      
   in 150 ml lauw water. 
 Roer er 2 eetlepels plantaardige olie  
   door en schenk het vocht bij het  
   meel/zout mengsel. 
 Meng eerst met een houten lepel wat  
   meel door de vloeistof en voeg er  
   geleidelijk steeds meer meel aan toe  
   totdat het deeg steviger wordt.  
 Neem het deeg uit de kom en kneed  
   het met de handen op een met  
   bloem bestoven werkblad. 
 Houd dit minstens 5 minuten vol en  
    kneed het deeg krachtig door zodat  
    het glad en veerkrachtig wordt. 
 Vorm van het deeg een bal, doe  
   deze in de voorbereide Dutch Oven  
   en laat het deeg 30 minuten rijzen  
   tot het volume is verdubbeld. 
 Vervolgens gaat het deeg in de  
   Dutch Oven om het te bakken.  
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Rijzen - Rijzen is het omhoog komen van het 
brood, doordat de kleefstof het door de 
gistcellen gevormde koolzuurgas vasthoudt. 
Het deeg wordt luchtig. Er vormen zich tijdens 
de gisting ook aromastoffen. Het brood krijgt 
de mooiste structuur wanneer het tweemaal 
rijst. Na de eerste maal rijzen wordt het nog 
eens kort gekneed. Vervolgens gaat het deeg 
direct of in een vorm in de warme DO voor de 
tweede rijs. Hierna kan het bakken beginnen. 
 
Bak- en broodvormen - Het brood kun je 
direct in de Dutch Oven bakken of in een 
bakvorm. Door voor een bakvorm te kiezen 
bestaat de mogelijkheid afwijkende vormen te 
bakken. 
 
Afwerken - Van eenzelfde deeg kunnen we 
verschillende broden maken. Variatie ontstaat 
bijvoorbeeld door het deeg ofwel direct in de 
Dutch Oven of in een blik te bakken, door de 
bovenzijde in te snijden of in te knippen, de 
bovenzijde met verschillende producten in te 
smeren of te bestrooien, bijvoorbeeld met 
roggemeel, zaden of graanproducten, en het 
brood wel of niet af te strijken met ei of 
suikerwater. Wanneer je het brood vlak voor 
het einde van de baktijd met water insmeert 
krijg je een lekker krokante korst.   
Wij maken het brood graag in een 
bloemvorm, met veel korst. Een bolletje deeg 
in het midden en vijf of meer (afhankelijk van 
gewicht) er stotend omheen. Je krijgt dan een 
brood waar je zo de bolletjes van af kunt 
breken.  
 
 
 

3.1.2. Bakken van het brood 
Is het brood goed gerezen dan kan het 
gebakken worden. Om er voor te zorgen dat 
het brood ook van binnen gaar wordt is een 
hoge temperatuur nodig en een zekere 
minimale baktijd. Voor een deel berust dit op 
ervaring. Zelf vinden we de DO 6 (Wolf) het plezierigst om broden in te bakken. Je kunt hier 
broden tot 500 g zonder problemen in kwijt. Ook de DO 3 (Bever) leent zich echter voor het 
bakken van brood en dat komt goed van pas wanneer je bijvoorbeeld in je kano met minder 
kilo‟s op reis wilt. 
 
Neem de Dutch Oven uit de kist, plaats het deeg in de licht ingevette DO en herplaats de 
briketten of het houtskool. Zie voor de juiste verdeling 5.1 (bakken). Let er op dat de meeste 
warmte via het deksel wordt aangebracht. 
Tijdens het bakken kan het proces gecontroleerd worden door het deksel te lichten. Beperk 
dit echter tot een minimum, omdat er wel veel warmte verloren gaat. 
Na het bakken moet het brood binnen 20 minuten uit de Dutch Oven, zodat het kan 
uitwasemen. Veeg de DO met een doek of tissue droog, zet hem nog even op het vuur en vet 
hem licht in. Hij staat dan weer klaar voor de volgende keer. 

Veel gebruikte zaden voor het 
bestrooien van brood(jes) 
 
- Anijszaad 

Wordt in het Middellandse-Zee 
gebied veel gebruikt. Heeft een 
aroma dat enigszins aan drop doet 
denken. 

 
- Karwijzaad 

Wordt in Midden - en Oost Europa 
m.n. voor roggebrood gebruikt. 

 
- Komijn 

Middellandse Zeegebied, Oost 
Europa en Scandinavië. Heeft een 
karakteristieke bitter scherpe smaak 

 
- Koriander 

Middellandse Zeegebied. Zoet-
scherpe citroensmaak. 

 
- Lijnzaad 

Wordt veel in Duitsland gebruikt. 
Ontwikkelt in de Dutch Oven een 
zoet-notige smaak. 

 
- Maanzaad 

Ontwikkelt zijn nootachtige smaak 
pas bij hogere temperaturen. In 
Scandinavië en Oost-Europa veel in 
brood toegepast. 

 
- Sesamzaad 

Middellandse-Zee gebied en 
Scandinavië. 

 
- Venkelzaad 

Verwant aan anijs. Smaak doet hier 
ook aan denken. Wordt in 
Scandinavië veel toegepast. 
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Bak je broden voor een grotere groep dan is het slim deze achter elkaar te bakken. Wanneer 
de Dutch Oven op temperatuur is kan deze namelijk met weinig extra moeite een serie 
broden bakken. Je gaat dan efficiënt met je briketten / houtskool om. 
 
In hoofdstuk 6 (Recepten) staan verschillende broodrecepten.  
 
Gespreid over het jaar geven we een aantal workshops (Camp Cook Gatherings), waarin ook 
het broodbakken aan de orde komt. Wil je hier aan deelnemen kijk dan eens in de 
activiteitenkalender op de website voor de eerst volgende datum 

 
 
3.1.3. Bakkers ABC 

 
 Bakpoeder 
Fijne witte stof (alkalische en zure zouten) die onder invloed van vloeistof en warmte in 
koolzuurgas ontleedt. Het vrijkomende koolzuurgas doet het deeg rijzen. 
 
 Boekweit 
In feite geen graan, maar wordt vaak wel in één adem met de 6 granen genoemd. Het meel 
heeft een lichtzoete smaak en is donkergrijs van kleur. Bevat geen gluten, en wordt voor 
brood dus gemengd met tarwe. 
 
 Broodmix 
Vaak een mengsel van verschillende granen, waarvan tarwe de belangrijkste is. Verder bevat 
het gedroogde gist, zout en ingrediënten die de kwaliteit van het brood verbeteren 
(broodverbeteraar). 
 
 Broodverbeteraar 
Ingrediënten die de kwaliteit van het brood verbeteren. Het gaat meestal om vitamine C en 
extra gluten. 1% - 2% is voldoende 
 
 Cakemeel 
Patentbloem, waaraan bakpoeder, zout en citroenaroma is toegevoegd. 
 
 Gebuild tarwemeel 
Gezeefd meel met een uitmalingsgraad van 85 – 100% (volkorenmeel) 
 
 Gerst 
Het meel van gerst is geelachtig met een lichte structuur. Het geeft aan brood een licht zoete 
smaak. Wordt vaak als mout toegepast. 
 
 Gierst 
Bevat zeer veel eiwit en kan de meeste granen vervangen. Bevat echter geen gluten. 
 
 Gist(ing)  
Micro-organisme dat suiker omzet in koolzuur, water, alcohol en organische zuren. Wanneer 
het deeg voldoende gluten bevat zal het gevormde koolzuur het deeg in volume doen 
toenemen. Gist is actief bij een temperatuur van 25 

0
C - 30 

0
C 

Gist is in verschillende vormen te koop: verse gist, korrelgist, instant gist en als zuurdesem.  
 
 Gluten (= kleefstof) 
Eiwitten die door kneden elastisch worden. De hoeveelheid gluten in tarwe varieert van 12 – 
15 %. Ze maken het brood luchtig. Gluten zijn als bolletjes in het meel aanwezig. Door goed 
te kneden worden deze uitgerekt en verkleven ze tot een netwerk, het glutenskelet. Deze 
houdt tijdens het rijzen het koolzuurgas vast. 

http://www.qvist.nl/OC%20ACTIVITEITEN.htm
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 Haver 
Zeer rijk aan mineralen, zouten en vetten. Maakt het brood zoet en elastisch. 
 
 Havermeel 
Havermeel bevat geen gluten en zal daarom van zichzelf niet rijzen. Om er brood van te 
bakken moet minimaal de helft tarwemeel toegevoegd worden. 
 
 Instant gist 
Gedroogde gist die direct aan het meel kan worden toegevoegd. Voor de kampeerder de 
ideale gist. 
 
 Kiem 
Deel van de korrel waar de groei begint. De kiem bevat mineralen, vitaminen en vet. Wordt 
tijdens het malen uit het meel verwijderd omdat het vet het meel ranzig zou maken. 
 
 Kleefstof (zie Gluten) 
 
 Korrelgist 
Gedroogde gist. Moet worden voorgeweekt voordat het aan het meel wordt toegevoegd. Volg 
de aanwijzigingen op de verpakking. 
 
 Maïs 
Dit van oorsprong Zuid-Amerikaanse graan is in de hedendaagse voeding van groot belang. 
Het bevat geen gluten en is daarmee dus geschikt voor een glutenvrij dieet. Het bekendste 
product, tortilla‟s, blijft door de afwezigheid van gluten plat. Aan moderne varianten wordt 
vaak tarwemeel toegevoegd om het toch enigszins te laten rijzen.  
 
 Maïsmeel 
Maïsmeel bevat geen gluten en zal daarom van zichzelf niet rijzen. Om er brood van te 
bakken moet minimaal de helft tarwemeel toegevoegd worden. 
 
 Mout(producten) 
Gerst dat tot ontkiemen is gebracht. Door het vervolgens te drogen wordt het houdbaar, door 
het te branden krijgt het meer kleur en smaak. Bevat veel enzymen die de deegvorming 
verbeteren. Draagt ook bij aan de kleur en smaak van het uiteindelijke brood. 
 
 Patentbloem 
Zeer fijn gemalen bloem, waarin geen zemelen of kiem aanwezig zijn. Meer geschikt voor fijn 
gebak en pannenkoeken. 
 
 Reuzel 
Uitgesmolten varkensvet. Vooral in boerenbroodsoorten veel gebruikt. Geeft het brood een 
karakteristieke smaak mee. 
 
 Rijzen 
Het in volume toenemen van het deeg als gevolg van koolzuur vasthouden in het 
glutenskelet. 
 
 Rogge 
Wordt m.n. in Oost Europa verbouwd. Bevat van nature veel ijzer. Bevat weinig gluten. 
 
 Sorghum 
Een belangrijk graangewas in Afrika., India en China. Van de bloem bakt men broden en 
platte koeken. 
 
 Spelt 
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Spelt is een oude tarwesoort. Het bevat minder gluten. Het geeft een brood met een vaste 
structuur. Voor het maken van brood wordt een combinatie met (volkoren-) tarwemeel 
aangeraden. 
 
 Tarwe 
Tarwe is met rijst het belangrijkste voedingsproduct in de wereld. Gebroken tarwekorrels 
kunnen aan het deeg toegevoegd worden. 
 
 Tarwebloem 
Meel met een uitmalingsgraad van 60 – 75 %. Bevat in het geheel geen zemel of kiem. Het 
meel is vrij wit. 
 
 Tarwemeel 
Meel met een uitmalingsgraad van 75 – 85 %. Een deel van de zemel en de kiem is 
verwijderd. 
 
 Tarwevlokken 
Geplette hele tarwekorrel. Gekookt. Worden vaak als versiering op brood gebruikt. 
 
 Uitmalingsgraad 
Percentage van de graankorrel dat na malen en zeven als meel of bloem overblijft. Hoe 
hoger de graad hoe meer van de korrel in het meel aanwezig is. Een lage graad duidt er op 
dat alleen het fijnste deel van het meellichaam is overgebleven. Dit is het geval in 
patentbloem. 
 
 Verse gist 
Ook wel blokgist genoemd. Geconcentreerde gist die voor gebruik wordt verkruimeld in 
lauwwarm ( 30 0C) water. Te koop bij bakkers en molenaars. 
 
 Vet 
Vet houdt brood langer vers. Daarnaast zorgt het ook voor een groter volume. Vet remt de 
gistwerking. Kan dus het best na de eerste rijs worden toegevoegd. 
 
 Zelfrijzend bakmeel 
Patentbloem waaraan bakpoeder is toegevoegd. 
 
 Zout 
Belangrijke grondstof voor het bakken van brood. Maakt het glutenskelet sterker en tempert 
de koolzuurvorming door gist. Hierdoor rijst het brood niet te snel, waardoor het voortijdig zou 
inzakken. 
 
 Zuurdesem  
Een mengcultuur van micro-organismen in een voordeeg. Door de bewerkelijke wijze van 
onderhoud voor buitensporters niet interessant. Het vereist namelijk dat er voortdurend een 
startercultuur wordt aangehouden. 
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3.2 Braden 
 
Braden is het in de Dutch Oven verhitten van groot vlees (rollade, rosbief), wild en gevogelte, 
waardoor het gaar en bruin wordt. Het is een eenvoudige manier van bereiden. Wil je het 
jezelf wat moeilijker maken dan zijn er ook mogelijkheden om vlees in folie of deeg te braden.  
 
Voor groot vlees is het bereiken van de juiste kerntemperatuur van belang. Een 
vleesthermometer is dan een uitkomst. Groot vlees wil zeggen stukken vlees, wild, gevogelte 
van meer dan 1 kg. Door ze in de Dutch Oven te bereiden blijft het vlees lekker sappig en 
door de hitte krijgt het vlees een knapperig, smakelijk korstje. 
 

Kerntemperatuurtabel  
 

Rundvlees rood  55 – 60 
0
C 

  Roze  60 – 65 
0
C 

  Gaar  75 – 80 
0
C 

Varkensvlees  75 – 80 
0
C 

Lamsvlees   75 – 80 
0
C 

Gehakt   65 – 70 
0
C 

Kip    80 
0
C 

Eend, Gans  90 
0
C 

Haas, Konijn  80 
0
C 

 
 
Bedruipen - Het bevloeien of kwasten van het vlees met gesmolten boter, olie of braadvocht 
zorgt voor extra smaak en kleur. Vlees met een vetlaagje dat wordt gebraden met de vette 
kant naar boven, zoals varkensvlees met zwoerd, hoeft niet te worden bedropen. 
 
Met of zonder bot - Botten in vlees en gevogelte gaan krimp tegen, geven extra smaak en 
zorgen voor een betere geleiding van de warmte, waardoor het gerecht gelijkmatiger gaart. 
Alle reden dus om het bot te laten zitten. 
 
Dutch Oven tijden 
Het komt bij het braden op de juiste temperatuur en tijden aan. In 5.1 vind je de 
temperatuurtabel voor het braden van vlees, wild en gevogelte. De temperatuur en tijd die 
nodig is verschilt van vleessoort tot vleessoort. We zullen daar in de recepten op terug 
komen, maar geven je hier een aantal algemene regels. 
 
Rundvlees - De traditionele manier om rundvlees rood of roze te braden is het vlees eerst 
gedurende 20 minuten bij 220 

0
C aan te zetten, waarna de temperatuur voor de resterende 

oventijd naar 180 
0
C wordt teruggebracht. Reken 15 minuten per pond voor rood gebakken 

vlees, 20 minuten voor roze en 30 minuten voor doorbakken vlees. 
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Varkensvlees - Varkensvlees mag zeker niet roze zijn, maar het mag ook niet te gaar 
worden, want dan wordt het taai en droog. Je kunt het vlees het best bij 170 

0
C garen en het 

daar 40 minuten per 500 g laten staan. 
Als er een zwoerdlaagje op het vlees zit, moet dit kruislings worden ingekerfd om een 
knapperig korstje te worden. Wrijf zwoerd nooit van te voren in met zout, want dit ruïneert de 
korst en droogt het vlees eronder uit.  
 
Lamsvlees - Voor een knapperig korstje wordt het vetlaagje op het vlees ingewreven met 
bloem, peper en wat zout. Je kunt het vlees ook op regelmatige afstanden inkerven, plakjes 
knoflook en takjes rozemarijn in de inkepingen stoppen en het vlees met olijfolie bedruipen. 
Plaats het vlees 20 minuten in een Dutch Oven van 220 

0
C, breng de temperatuur dan terug 

naar 190 
0
C en reken 20 minuten per 500 g.; reken 15 minuten per 500 g. wanneer het vlees 

roze moet zijn. 
 
Kip - Bedruip de kip voor hij de Dutch Oven in gaat met gesmolten boter of olie om het vel te 
beschermen en dek naar wens verder nog af met plakken ontbijtspek. Verhoog de laatste 20 
minuten de temperatuur nog voor een mooi krokante korst. Gedurende bedruipen. De 
buikholte kan gekruid worden met citroen, dragon en of zout. 
 
Eend en gans - Eenden wegen rond de 3 kg en ganzen 5 – 7 kg. De watervogels hebben 
donkerder vlees dan kip. De structuur is ook steviger en een flinke speklaag beschermt de 
vogels tegen de kou. 
Eenden en ganzen worden voor het braden in de oven rondom met een vork met scherpe 
punten ingeprikt. Leg de vogel op een rooster, zodat hij niet in zijn eigen vet komt te liggen. 
Schep regelmatig vet af om te voorkomen dat de vogel in zijn eigen vet gaar smoort. 
Begin met een oventemperatuur van 220 

0
C voor een eend en 230 

0
C voor een gans. 

Vervolgens 170 
0
C resp. 180 

0
C voor de rest van de braadtijd. 

 
Wild - Voor het braden raden we aan alleen jong wild te gebruiken. In andere gevallen is 
beter voor stoven te kiezen.  
 

Braadtabel (1 kg) 
 

    Begintemperatuur Vervolgtemperatuur Oventijd (min/ kg) 
    20 minuten  
Rundvlees  rood  220   160 – 180  25 – 30   
  Roze  220   170 – 190   40 – 50  
  Doorbakken 220   180 – 200   60 – 70  
Varkensvlees      160 – 170   80 – 90  
Rollade      160 – 180  60 – 70  
Lamsbout   220   170 – 190  45 – 55  
 
Kip (heel)      160 – 180  40 – 50  
Eend   220   160 – 170  60 – 80  
Gans   230   170 – 180   60 – 80  
 
Haas      180 – 190  60 – 70  
Konijn (heel)     180 – 190  50 – 60  
   
 
Varkensvlees met zwoerd laatste 30 minuten 250 

0
C 

 
Bereiding met jus: 
 Leg het gekruide vlees eventueel met de vetrand naar boven in de Dutch Oven 
 Giet de hete bruine boter erover 
 Bedruip het vlees regelmatig met het braadvet 
 Controleer met de vleesthermometer of het vlees de juiste gaarheid heeft. 
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Bereiding zonder jus: 
 Wrijf het vlees naar smaak in met peper, mosterd of kruiden 
 Leg het vlees op een rooster in de Dutch Oven 
 Plaats briketten volgens recept. 
 Laat het vlees, verpakt in aluminiumfolie, tenminste 10 minuten rusten 
 
Deze bereidingswijze levert mooi sappig vlees met weinig gewichtsverlies. Hoe lager de 
gebruikte temperatuur hoe minder het vlees zal krimpen en hoe minder vochtverlies. Wel 
wordt de bereidingstijd langer. 
 
Bereiding in folie 
 Verwarm de Dutch oven voor op 200

0
C 

 Maak een marinade van bijvoorbeeld olie en kruiderij 
 Marineer het vlees, kip of vis een uurtje in de marinade 
 Leg het vervolgens op een vel aluminiumfolie. Voeg eventueel nog kruiderij en/of tomaat  
      toe. Sluit de folie en leg het met de naad omhoog in de Dutch Oven. 
 Open de folie minuten voor het einde om de bovenzijde te bruinen. 
 
Snijd het vlees altijd loodrecht op de draad. 
 
In hoofdstuk 6 (Recepten) wordt deze techniek in verschillende recepten toegepast. 
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3.3 Gratineren 
 
Het van een krokant korstje voorzien van een gerecht noemen we gratineren. In de Dutch 
Oven gaat dit in één moeite door. Is een gerecht bijna gaar dan kan door extra topwarmte toe 
te dienen de bovenzijde van een mooie bruine korst worden voorzien. 
 
Algemene bereidingswijze: 
 Bedek de (bijna) gare schotel eventueel met een dun laagje paneermeel en hier en daar  
     een klein klontje boter. 
 Verhoog voor korte tijd de hoeveelheid briketten / houtskool op het deksel van de Dutch  
     Oven. Controleer het effect. 
 
Een mengsel van geraspte kaas en paneermeel werkt ook goed. 
 
In hoofdstuk 6 (Recepten) wordt deze techniek in verschillende recepten toegepast. 
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3.4 Grilleren 
 
Het geheel of gedeeltelijk garen van vlees, vis of groenten met behulp van stralingswarmte, 
dus zonder dat er (kook)vocht aanwezig is, noemen we grilleren. Het kan natuurlijk direct 
boven het houtvuur al of niet op een rooster (grill), maar door hiervoor de Dutch Oven te 
gebruiken is het resultaat zeker voor kleinere stukken vlees of vis smakelijker, sappiger. Heb 
je de keuze gebruik dan een laag model Dutch Oven. 
 
 

Grilleertabel 

Rundvlees   300 gram  240
0
C*    5 – 10 minuten 

Karbonades  150 gram  240
0
C*    10 – 12 minuten 

Lamskotelet  150 gram  240
0
C*    7 – 8 minuten 

Sjaslik   150 gram  240
0
C*    6 – 10 minuten 

Grillworstjes  100 gram  240
0
C*    4 – 6 minuten 

 
Halve kip   450 gram  240

0
C*    20 – 25 minuten 

Kippebout   800 gram  240
0
C*    15 – 18 minuten 

Drumsticks   1 kg.   240
0
C*    10 – 15 minuten 

 
Vis    750 gram  240

0
C*    15 – 17 minuten 

Vismoot   150 gram  240
0
C*    10 – 15 minuten 

 
Algemene bereidingswijze: 
 Plaats een rooster in de Dutch Oven en verwarm hem goed voor. 
 Marineer het vlees, vis of groente een uurtje in een kruidenolie. 
 Plaats de stukken op het rooster. 
 Sluit de Dutch Oven en dien de hitte toe* 
 Controleer en draai halverwege de bereidingstijd (grilleertabel). 
 

*) Zie 5.1 en gebruik de gegeven verdeling voor het braden. 
 
 
Wrijf grillgerechten nooit van te voren in met zout. Zout onttrekt vocht, waardoor het gerecht 
uitdroogt en minder gemakkelijk bruin wordt. Zout dus na het grilleren. 
 
In hoofdstuk 6 (Recepten) wordt deze techniek in verschillende recepten toegepast. 
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3.5 Pocheren 
 
Bij pocheren wordt vis gegaard in een vloeistof die net tegen de kook aan zit. Het is een 
eenvoudige bereidingswijze, die een goed resultaat geeft. Zeker wanneer je zojuist zelf je vis 
hebt gevangen is het 
op deze wijze bereiden van een maaltijd een groot genot.  
QVIST Outdoor Cooking organiseert jaarlijks een activiteit op het strand. Er wordt dan met 
sleepnet garnalen getrokken en met staand want vis gevangen. Zie de activiteitenkalender op 
de website voor de eerst volgende datum, wanneer je hier aan kunt deelnemen. 
 
Gebruik versgevangen vis geheel, in moten of als filets. De dikte van de stukken bepaalt de 
gaartijd. 
Pas op dat je de vis niet overkookt. 
 

Pocheertabel 
 

Platte stukken ( -1.5 cm)  175 
0
C   5 – 15 minuten 

Dunne moten ( -2.5 cm)  175 
0
C   15 – 20 minuten 

Dikke moten ( - 5 cm)  175 
0
C   20 – 25 minuten 

Hele vis  (rondvis)   175 
0
C   25 – 35 minuten 

 
 
Algemene bereidingswijze: 
 Leg de schoongemaakte vis op bijvoorbeeld een bed van ringen ui, plakken wortel en  
     peterselie in een licht ingevette Dutch Oven*. 
 Schenk de hete vloeistof (bouillon, wijn of gewoon water) langs de vis, zodat deze net  
     onder staat. 
 Plaats het Deksel op de Dutch Oven. 
 Zet de Dutch Oven op matig vuur. Geef alleen bodemwarmte, waarbij het vocht net aan  
     de kook blijft. 
 Gaar de vis afhankelijk van het formaat en soort in 5 tot 15 minuten. 
 

*) Voor forel gebruik ik wanneer voor handen graag een bed van jeneverbestakjes. 
 
 
In hoofdstuk 6 (Recepten) wordt deze techniek in verschillende recepten toegepast. 

http://www.qvist.nl/OC%20ACTIVITEITEN.htm
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3.6 Stoven 
 
Het vlees garen in heet vet waaraan na het bakken kruiden en vocht zijn toegevoegd noemen 
we stoven. Voor minder mals vlees is stoven de beste bereidingswijze.  
Runderlapjes, varkenslapjes, lamslappen, hacheevlees, kip, eigenlijk alle soorten minder 
mals vlees kunnen op deze wijze in de Dutch Oven garen. Door bij het vocht ook groenten en 
bijvoorbeeld rijst of aardappeltjes toe te voegen ontstaat een smakelijke éénpansmaaltijd. 
Rijst, aardappeltjes of pasta kunnen natuurlijk ook apart geserveerd worden. Voorbeelden 
zijn goulash, hachee, Coq au vin en Osso bucco. De zware gietijzeren pannen zijn ideaal 
voor deze wijze van Slow Cooking. 
 
Let er op dat het vlees dicht schroeit voordat het vocht wordt toegediend. Ook vis kan 
gestoofd worden. Het verschil met pocheren is dat er bij stoven meer vet wordt gebruikt.  
 
Algemene bereidingswijze: 
 Zet het vlees in een hete Dutch Oven snel aan. Eventueel vlees eerst door de bloem  
     halen. 
 Giet er wijn, bouillon, ui, paprika en wortel bij. 
 Zet de Dutch Oven op matig vuur. Geef alleen bodemwarmte. 
 Laat de maaltijd minimaal 2 uur langzaam pruttelen. 
 
Algemene bereidingswijze voor vis: 
 Maak de vis schoon en verwijder schubben. Spoel met water en dep hem droog. 
 Wrijf de vis in met zout en laat hem 30 minuten staan. 
 Besprenkel de vis met citroensap. 
 Verwarm een Dutch oven met 50 g. boter en een bodempje vloeistof (bouillon, wijn of  
     gewoon water). 
 Leg de vis hier voorzichtig in. 
 Voeg eventueel kruiden toe en plaats het deksel. 
 Zet de Dutch Oven op matig vuur. Geef alleen bodemwarmte. 
 Gaar de maaltijd afhankelijk van het formaat en soort vis in 10 tot 50 minuten. 
 
In hoofdstuk 6 (Recepten) wordt deze techniek in verschillende recepten toegepast. 
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4. Het aanleggen van een kookvuur 

 
Er zijn twee soorten vuur waarop je kunt koken. Beide methodes zijn geschikt voor de Dutch 
Oven, maar welke je gebruikt hangt met name af van waar je bent. 
 
 
 

4.1 Houtvuur 

 
Als je houtvuur gebruikt, is het van belang dat je twee aparte vuren aanmaakt. Eentje om op 
te koken en de andere om gebruiksklaar houtskool te produceren. Het vuur voor de kolen 
moet voortdurend opgestookt worden met hout. Het hout verbrandt tot kool en wordt met 
behulp van een schepje bij het kookvuur geplaatst als het nodig is. Je gebruikt dus geen 
open vuur direct bij de Dutch Oven.  
Steek een plag af en bewaar deze om later terug te leggen. Leg stenen rondom de plaats 
waar je een groot kolenvuur wilt maken. Graaf een ondiepe kuil waar de kolen in kunnen 
vallen. Dat maakt het makkelijker om ze uit het houtvuur te kunnen halen. Begin dit vuur 
ongeveer een half uur voordat je wilt gaan koken. Gebruik geen grote stukken hout. Je wilt 
dat het hout verbrandt tot kool en bij grote houtblokken duurt dat te lang. Je kunt gaan koken 
als het vuur zo ver gevorderd is dat je mooie warme kooltjes overhoudt. Pak met een schepje 
de hoeveelheid die je nodig hebt. 
Hou het vuur gaande zodat je voldoende kooltjes maakt voor de hele kooktijd. Deze kooltjes 
branden niet zo lang als briketten dus je moet tijdens het koken het kookvuur steeds bijvullen 
met kooltjes.  Je hebt veel hout nodig om een Dutch Oven langere tijd warm te stoken. Als je 
geen goede houtvoorraad hebt of in een gebied zit waar je niet mag stoken, adviseren we de 
tweede methode, met briketten, te gebruiken. 
 
Een uitzondering vormt het koken met de DO aan een driepoot. Hiermee is het mogelijk om 
direct boven een beperkt openvuurtje te koken. Steek ook hier een plag uit om hem later 
terug te kunnen leggen. Let er bij het koken op dat de afstand van de Dutch Oven tot het vuur 
groot genoeg blijft. De hitte van open vlammen is niet te vergelijken met de gloed die kolen of 
briketten afgeven. Kooltjes voor op het deksel haal je direct uit het vuur. 
 
 
 

4.2. Briketten (Geschikt voor in de tuin en in brandgevaarlijke omstandigheden). 

 
Wij raden altijd het gebruik van briketten aan als deze voorhanden zijn. Ze roken bijna niet, 
zijn makkelijker in gebruik en de warmte die ze afgeven is beter te controleren dan bij 
houtskool. Waarschijnlijk overbodig om te zeggen, maar gebruik briketten niet binnenshuis 
want ze verspreiden een giftig gas.  
 
Zoals bij het houtvuur, heb je ook hier twee vuren nodig. Eentje om gebruiksklare briketten 
voor het koken te produceren en eentje om op te koken. Als je maar een DO gebruikt, dan 
kun je ook een vuurstarter voor briketten gebruiken. Steek de briketten ongeveer een 30 tot 
45 minuten voor het  koken aan. Maak het vuur op een zo hard mogelijke ondergrond want 
zachte grond of zand verstikt de briketten. Stapel de briketten op en giet er aanmaakvloeistof 
overheen, geen gas, en steek dit aan. Als het vuur uit dreigt te gaan, blaas of wakker het vuur 
dan weer aan. Meestal helpt dat. Werkt het aanwakkeren niet, giet er dan opnieuw 
aanmaakvloeistof overheen en steek dat aan. 
 
Hete briketten, zien er meestal grijs uit en lichten rood op als je er zachtjes tegenaan blaast. 
Bij twijfel hou je je hand een stukje boven de briketten. Als de briketten branden, voel je de 
warmte. Als je briketten weghaalt voor gebruik, stapel dan nieuwe briketten tegen een kant 
van de resterende stapel op. Deze worden vanzelf aangestoken en zo heb je altijd 
gebruiksklare briketten als je die nodig hebt. Als je voor een grote groep kookt, hebt je veel 
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briketten nodig. Maak dus een grote stapel, maar giet alleen aanmaakvloeistof over de 
hoeveelheid briketten die je in het begin nodig hebt om te koken. De briketten steken elkaar 
verder wel aan. Je kunt gebruiken wat je nodig hebt en resterende stapel met nieuwe 
briketten aanvullen. 
 
Aan de hand van het aantal kookpotten dat je gaat gebruiken, kun je inschatten hoeveel 
briketten je nodig hebt om te starten. Je hebt 16 tot 18 briketten nodig om de bodem van een 
14” kookpot warm genoeg te houden om te bakken en te braden. Ongeveer 12 stuks heb je 
nodig voor op het deksel. Leg de hete briketten plat in een schaakbord patroon, om de 
meeste warmte te krijgen. Plat liggend verwarmen de briketten het grootste oppervlak Je ziet 
snel genoeg of de warmte voldoende is voor het koken als je naar het eten kijkt. Kijk wat het 
eten doet, als het nodig is, doe je er briketten bij en als het te snel gaat haal je er weg. 
 
Als je een vuur maakt om taart, cake, koekjes, pie etc. te bakken, moet de meeste warmte 
van boven komen en gebruik je een schaakbordpatroon van 6 tot 8 briketten onderop en 18 
tot 24 in een cirkelvormig patroon op het deksel. Een cirkelvormig patroon is goed voor het 
bakken omdat het eten soms niet gelijkmatig bakt en dan kun je bij dat deel extra briketten 
plaatsen of juist weghalen. Gebruik een tang en een schepje om de briketten toe te voegen of 
weg te halen. 
 
Met de tabellen in 5.1 kun je snel het aantal benodigde briketten bepalen. Bedenk wel dat de 
weersomstandigheden ook effect hebben. 
 
Denk aan brandveiligheid 
In dit hoofdstuk over het maken van vuur voor Dutch Oven cooking, is het op zijn plaats om 
een paar woorden te zeggen over veiligheid en te waarschuwen voor de specifieke gevaren 
die deze vorm van koken met zich meebrengt. 
Allereerst, als je met briketten kookt, gebruik deze nooit binnenshuis, in de tent of in de 
camper om te koken of als kachel. Ze geven een giftig gas af dat dodelijk kan zijn in 
afgesloten ruimten. Als het tijdens het koken gaat regenen of sneeuwen, zet dan een paraplu 
boven de kookpot tot je klaar bent. Je kunt de pot mee naar binnen nemen, maar laat de 
briketten of kolen buiten zodat niemand er zich aan kan branden. 
 
Ten tweede, als je buiten kookt met briketten en geen vuurschaal of vuurtafel gebruikt en 
geen kuil gemaakt hebt waar de kolen in kunnen vallen, pas dan op voor losliggende 
briketten. Hoe meer mensen er aan het koken zijn, hoe voorzichtiger je moet zijn. Briketten 
zijn zeer heet en kunnen lelijke brandwonden veroorzaken. Kleine kinderen zijn vaak heel 
nieuwsgierig naar de briketten. Probeer kinderen uit de buurt te houden van het kookgedeelte 
en zorg dat er altijd iemand oplet dat ze niet zo maar bij de kookpotten kunnen komen. Je 
kunt je makkelijk aan een hete DO verbranden, dus kinderen uit de buurt houden, voorkomt 
dat ze op een hete pot of in een vuur vallen. 
 
Ten derde, gebruik altijd handschoenen en gereedschap, zoals haken, voor het hanteren van 
de kookpotten tijdens het koken. Gebruik altijd een tang en een schepje voor hete briketten 
zodat je jezelf niet verbrandt. Let ook op waar je staat. Moderne synthetische schoenen 
smelten weg voor je het in de gaten hebt. Een eenvoudige regel is, als je klaar bent met 
koken en de kookpot is weg, haal dan ook alle briketten of kolen weg. Gebruik ze bij een 
andere pot of leg ze terug bij het hoofdvuur om later te gebruiken. Hark dan de brandplaats 
aan zodat niemand zich daar kan branden. Zo bescherm je iemand voor het verbranden van 
zijn schoenen of erger. 
Wees dus voorzichtig en let op kinderen rondom het kookgedeelte. Gebruik het juiste 
gereedschap en je zult veel plezier hebben van je Dutch Ovens. 
 
Houd altijd een emmer met koud water bij de hand voor het geval er een ongelukje gebeurd. 
 
Wil je een kookvuur aanleggen stel jezelf dan op de hoogte van de lokale regels ten aanzien 
van het gebruik van open vuur. Voor het gebruik van briketten geldt over het algemeen de 
zelfde regels als voor het gebruik van een bbq.  
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5. Buitengewoon handig 

 
Als de houtskool klaar is, is de volgende belangrijke stap het klaarmaken van de oven. De 
oven werkt het best als deze zo recht mogelijk staat. Giet een klein beetje olie in de oven. 
Daaraan kun je zien of de oven recht staat of niet. 
 
Schroei bij vlees eerst beide zijden dicht, zonder het deksel op de pot te leggen. Als het vlees 
aangebraden is, kun jet deksel er op leggen. Let op dat het deksel goed sluit. Het zware 
deksel werkt als een hogedrukpan, als het er goed op ligt. Als het deksel er op ligt, kun je de 
kolen of briketten er op leggen om de kooktijd te versnellen of om voor een mooi bruin korstje 
te zorgen, bijvoorbeeld bij koekjes of brood. 
 
Als er kolen of briketten op het deksel liggen, moet je voorzichtig zijn bij het optillen van het 
deksel als je wilt zien hoe het met het eten gaat. Als het waait, houd de pot en het deksel dan 
met je lichaam uit de wind, als je de pot opent. Een lidlifter (dekselgreep) is handig om het 
deksel mee op te tillen. Let ook op waar je het deksel neerlegt. De binnenkant van het deksel 
is waarschijnlijk nat van condens en dat neemt vuil op als je het op de grond legt. Zoek een 
plaats waar de kooltjes er niet af kunnen vallen en de onderkant dus schoon blijft. Een grote 
plank of een vlakke steen bijvoorbeeld. Een dekselsteun is ideaal. 
 
Als je meerdere Dutch Ovens gebruikt, kun je brandstof besparen door ze bovenop elkaar te 
zetten. Zo geven de kooltje op het deksel van de ene ook hun warmte aan de bodem van de 
volgende pot. Het nadeel is wel dat je steeds de bovenste potten moet verwijderen om bij de 
onderste in de pot te kunnen kijken. Maar, als je die kleinigheid voor lief neemt, is het een 
economische manier om met meerdere Dutch Ovens te koken. 
 
Kook je voor een grotere groep waarbij er meerdere DO‟s tegelijkertijd gebruikt worden dan 
raden wij aan een vuurmeester aan te stellen. Deze zorgt er voor dat er steeds voldoende 
houtskool en of gloeiende briketten zijn. 
 
Als bij controle van het eten blijkt dat het niet voldoende verwamt wordt (je ziet en hoort het 
niet koken) tik dan een paar keer met een tang met lange handvaten op de briketten of kolen. 
Soms ligt er een laagje as op waardoor ze uit gaan. Als er geen rode gloed zichtbaar is, leg 
er dan enkele briketten of kolen onder of boven bij als dat nodig is. Als het vuur te heet is, 
kun je dat ook zien en horen, het eten sputtert dan te veel. Om het vuur minder heet te 
maken, haal je met een tang wat briketten of kolen weg. Als het vuur te heet blijft, haal je 
meer kolen weg zodat het eten suddert zoals je dat wilt. 
 
Bij het verplaatsen van de kookpot is het raadzaam hittebestendige handschoenen te 
gebruiken. Deze beschermen je voor het hete handvat en je kunt veilig de kookpotten 
verplaatsen en op elkaar stapelen. 
 
Als je het extra vet van tijd tot tijd uit de kookpot moet halen, houd je de pot vast aan het 
hengsel,  met een handschoen aan of met behulp van een pannenhaak. Pak een van de 
pootjes met een andere haak en kantel de pot. Giet de overtollige jus in een potje of blikje. Je 
kunt het bewaren of weggooien zodat niemand er zich aan kan branden. 
 
Genoeg over de Dutch Oven en verder naar wat je er allemaal mee kunt doen! 
 
 
 

5.1 Technieken 
De Dutch Oven kan op de gloeiende kolen van een kookvuur gebruikt worden. Zeker bij 
gerechten die zo nu en dan geroerd worden is het geen probleem om direct op open vuur  
bijvoorbeeld in combinatie met een driepoot te beginnen. Briketten hebben het voordeel dat 
ze een reproduceerbare hitte afgeven en goed te doseren zijn. Wanneer je aan onderstaande 
tabel houdt kan je direct van start. Voor groenten- en zoete taarten kan je er ook voor kiezen 
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om deze in een springvorm te maken en deze op een trivet in de DO te plaatsen. Wanneer je 
dit doet moet je wel de oventijden verlengen. 
 
We geven je hier achtereenvolgens de tabellen voor braden, bakken, frituren en koken, 
stoven en sudderen. Ook noemen we kort de mogelijkheid het deksel in combinatie met de 
trivet als grilplaat en pizzaoven te gebruiken. 

 
 

BRADEN: 
De warmte komt in gelijke mate van boven en van onderen. Omdat aan de bovenzijde meer 
warmte verloren gaat liggen er iets meer briketten boven op het deksel. 
 

Temperatuur              10”                         12”                            14”     

                                                       3 qt                 6 qt             9 qt                 12 qt           15 qt 

     ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ 

120 °C    4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 

135 °C    5 9 6 10 7 11 8 12 9 13 

150 °C      6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 

165 °C     7 11 8 12 9 13 10 14 11 15 

180 °C      8 12 9 13 10 14 11 15 12 16 

195 °C     9 13 10 14 11 15 12 16 13 17 

210 °C     10 14 11 15 12 16 13 17 14 18 

225 °C    11 15 12 16 13 17 14 18 15 19 

240 °C    12 16 13 17 14 18 15 19 16 20 

Voor iedere temperatuur is het te gebruiken aantal briketten afhankelijk van de diameter (“)  en 
volume (qt) van de Dutch Oven.   
▼: briketten onder de bodem 
▲: briketten op het deksel  

 
 
BAKKEN: 
Normaal gesproken met meer warmte van boven dan van onderen. De kolen liggen in een 
verhouding van ongeveer 1 op 3 onder de oven en op het deksel, de meeste op het deksel. 
 

Temperatuur              10”                         12”                            14”     

                                                       3 qt                 6 qt             9 qt                 12 qt           15 qt 

     ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ 

120 °C    3 9 4 11 4 12 5 14 5 15 

135 °C    3 10 4 12 4 13 5 15 5 16 

150 °C      4 12 5 14 5 15 6 17 6 18 

165 °C     4 13 5 15 5 16 6 18 6 19 

180 °C      5 15 6 17 6 18 7 20 7 21 

195 °C     5 16 6 18 6 19 7 22 7 22 

210 °C     6 18 7 20 7 21 8 23 8 24 

225 °C    6 19 7 21 7 22 8 24 8 25 

240 °C    7 21 8 23 8 24 9 26 9 27 
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FRITUREN, KOKEN ETC: 
Alle warmte komt van onderen. Kolen worden alleen onder de oven gelegd. Pas bij frituren op 
dat de olie niet te heet wordt. Deze kan anders spontaan ontbranden. 
 

Temperatuur              10”                         12”                            14”     

                                                       3 qt                 6 qt             9 qt                 12 qt           15 qt 

     ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ 

120 °C    12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 

135 °C    14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 

150 °C      16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 

165 °C     18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 

180 °C      20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 

195 °C     22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 

210 °C     24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 

225 °C    26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 

240 °C    28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 

 
 
 
STOVEN, SUDDEREN: 
Bijna alle warmte komt van onderen. Leg de kolen onder en op de oven in een verhouding 
van ongeveer 3 op 1, met meer kolen onderop dan op het deksel. 
 

Temperatuur              10”                         12”                            14”     

                                                       3 qt                 6 qt             9 qt                 12 qt           15 qt 

     ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ 

120 °C    9 3 11 4 12 4 14 5 15 5 

135 °C    10 3 12 4 13 4 15 5 16 5 

150 °C      12 4 14 5 15 5 17 6 18 6 

165 °C     13 4 15 5 16 5 18 6 19 6 

180 °C      15 5 17 6 18 6 20 7 21 7 

195 °C     16 5 18 6 19 6 21 7 22 7 

210 °C     18 6 20 7 21 7 23 8 24 8 

225 °C    19 6 21 7 22 7 24 8 25 8 

240 °C    21 7 23 8 24 8 26 9 27 9 

 
 
 
HET DEKSEL 
Het deksel kan met behulp van een trivet ondersteboven op het vuur of het fornuis worden 
gebruikt als koekenpan of grillplaat. Het gebruik van het deksel op deze manier kun je vrijwel 
foutloze pannenkoeken en eieren bakken. Dit kan omdat de meeste deksels de vorm van een 
ondiepe kom hebben, waardoor dingen automatisch in het midden blijven, ook als het deksel 
niet horizontaal ligt. 
Ook is het op deze manier mogelijk perfecte pizza‟s te bakken. Vooral de laag model Dutch 
Ovens met een grote diameter lenen zich hier goed voor. Zodra de pizza op het deksel 
gelegd is wordt de DO er onderste boven op gezet. Gebruik hiervoor je handschoenen. Op 
de bodem van de DO worden extra briketten gelegd. Verwijder deze voordat je de DO van 
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het deksel neemt! 
 
Tenslotte noemen we je in deze paragraaf over technieken nog de mogelijkheid om in de 
opbergkist gerechten in de DO na te laten garen. Vroeger werd dit gedaan door de DO 
eventueel met hete as in te graven, maar deze methode is lang niet overal toe t epassen of 
gewenst.  
 

 
 

5.2 Eenheden 
Veel recepten op het internet, zeker die voor Dutch Oven gebruik, zijn in het Engels. In de 
Angelsaksische landen zijn de eenheden vaak net weer even anders. Met de hieronder 
genoemde verklaring moet je eruit kunnen komen. 
 
1 gallon (gl); 3,79 l. 
1 quart (qt); 0,95 l. 
1 pint (pt); 0,47 l. 
1 cup; 250 ml. 
1 teaspoon (tsp); 5 ml. 
1 tablespoon (tbs): 15 ml. 
1 pound (lb); 453 g. 
1 ounce (oz); 30 ml., 28 g. 
1 lb; 454 g. 
1 lb bread loaf; circa 17 sneden 
 
De Engelse maten kop en theelepel wijken af van de Nederlandse. Onze kop en 
theelepel meten achtereenvolgens 150 ml en 3 ml. (zie ook 5.4). 
 
Fahrenheit (F°) versus Celsius (C°) 
Celcius = 5/9(F°-32°) 
Fahrenheit = 9/5(C°) + 32°  
Water kookt op 100° Celsius; 212° Fahrenheit.  
Water bevriest bij 0° Celsius; 32° Fahrenheit.  
 
 
 

5.3 Terminologie 
 
Gereserveerd. 
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5.4 Wegen & meten  

Veel recepten gaan uit van gewichtseenheden. Voor de Outdoor Cook is het echter 
eenvoudiger om met volumematen te werken. Met een laplandnap (heeft 10 ml schaal 
verdeling), eet- en theelepel kom je een heel eind. Voor de Outdoor Cook is gevoel voor 
verhoudingen trouwens belangrijker dan het op de gram volgen van het recept.  

Hieronder hebben we van een aantal veel voorkomende ingredienten de gewichts–volume 
verhouding gegeven.  

      Afgestreken Afgestreken 

      thlpl (3 ml)  eetlpl (15 ml) kop  (150 ml) 
         
aardappelmeel (grof)   -  7 g  70 g 
aardappelmeel (fijn)   -  9 g  110 g 
bakpoeder     1,5 g   7 g  - 
basterdsuiker    2,2 g  12 g  115 g 
bloem, meel    1,5 g  7 g  100 g 
boter     3 g  14 g   140 g  
cacao     2 g  8 g  80 g 
custardpoeder    1,5 g  7 g  70 g 
griesmeel     2 g  9 g   120 g 
havermout     -  5 g  60 g 
koffie gemalen    -  4 g  50 g 
koffie-extract (grof)    0,5 g  3 g  30 g 
krenten     -  10 g  115 g 
macaroni (elleboog)   -  -  100 g 
maizena     1,5 g  7 g  70 g 
margarine     3 g  14 g  140 g 
olie     2,2 g  12 g  120 g 
poedergelatine    1,5 g  8 g  80 g  
poedersuiker    2 g  10 g  100 g 
rijst     3 g  13 g  140 g 
rozijnen     -  10 g  100 g 
suiker     2,5 g  13 g  130 g 
water     3 g  15 g  150 g 
zout     3 g  15 g  - 
 
 
 

5.5 Basismix 
Veel bakrecepten gaan uit van dezelfde basisingrediënten. Wanneer je tijdens een trip vaak 
bakt is het handig thuis onderstaande mix alvast -  in afgemeten porties - klaar te maken. 
Door er voor gebruik water, melk, eieren en of suiker aan toe te voegen  is de mix voor een 
groot aantal uitlopende recepten te gebruiken. De hier genoemde porties zijn de 
gebruikshoeveelheden voor 2 personen.  
 
250 ml patent bloem (Sla de bloem voor het afmeten los) 
2 thlpl bakpoeder 
1 msp zout 
3 eetlpls margarine 
 
Mix de droge bestandelen vervolgens goed doorelkaar. Snij de margarine er door. Door 2 
eetlpls melkpoeder aan deze hoeveelheid toe te voegen verhoog je de voedingswaarde 
aanzienlijk. Verpak de mix vervolgens luchtdicht in plastic zakjes. De mix is koel bewaard 6 
weken houdbaar. Meng de mix voor gebruik nog eens goed. 
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 Stokbrood 
Voeg aan de basismix langzaam water toe totdat een stevig deeg ontstaat. Rol van het deeg 
5 cm dikke „broodjes‟ en wind deze om het ontschorste uiteinde van een stevige tak. Bruin en 
gaar de „broodjes‟ boven een stralend vuur. Als variatie kunnen aan het deeg gebroken 
noten, maanzaad of sesamzaad toegevoegd worden. 
 

 
 
 Skillet bread 
Voeg 80 ml water toe en kneed tot een soepel deeg. Rol het deeg uit en doe het in een licht 
ingevette – voorverwarmde - skillet. Bruin en gaar het brood aan beide zijde boven een 
stralend vuur. Keer regelmatig om de voortgang te controleren. 
 
 Drop biscuits 
Voeg 125 ml water toe voor een stevig beslag. Schep het beslag met een eetlepel op de 
bodem van een voorverwarmde Dutch Oven. Houd voldoende afstand om de biscuits te laten 
rijzen. Plaats het deksel op de Dutch Oven en bak de biscuits gedurende 10‟ tot 15‟ in een 
hete Dutch Oven (180° C; zie temperatuur tabel Dutch Ovens). Je kunt ze zowel zoet (jam, 
creme frais) als hartig (kaas) beleggen. Vooral warm een traktatie. 
 
 Fruit cobblers 
Voeg 125 ml water toe voor een stevig beslag. Plaats appelringen op de bodem van een 
voorverwarmde – ingevette – Dutch Oven en lepel het beslag erop. Bak de cobblers verder 
als bij de Drop biscuits beschreven staat.  
 
 Muffins 
Voeg een eetlpl suiker, 1 ei*  (geslagen) en 125 ml melk* toe. Meng het – zo kort mogelijk - 
tot een soepel beslag. Maak van aluminiumfolie muffinvormpjes (of gebruik meegenomen 
muffinvormpjes) en vul deze voor 2/3. Bak de muffins in een voorverwarmde Dutch Oven 
(160° C; zie temperatuur tabel Dutch Ovens) in 20‟ goud bruin. 
 
 Shortcake 
Voeg een eetlpl suiker en 80 ml water toe. Meng het tot een soepel deeg. Rol het uit tot een 
circa 0.5 cm dikte en snij er met een mes of steek er met een omgekeerde beker koekjes uit. 
Bestrijk de helft aan de bovenzijde met gesmolten boter en plaats er de resterende helft 
bovenop. Bak de shortcake in een voorverwarmde Dutch Oven (180° C; zie temperatuur 
tabel Dutch Ovens) in 15‟  tot 20‟ goud bruin. 
 
 Flapjacks 
Voeg 125 ml melk* incl. ei* toe. Meng kort en stort het beslag in een skillet. Bak de flapjack 
boven een stralend vuur aan beide zijden goud bruin. 
 
 Cake 
Meng 3 eetlpls suiker in de mix. Meng de mix met 60 ml melk*  en 1 ei*. Schenk het beslag in 
een voorverwarmde – ingevette - Dutch Oven (160° C; zie temperatuur tabel Dutch Ovens). 
Strooi direct – naar smaak - een mengsel van suiker, kaneel en oploskoffie over het beslag. 
Bak de cake in 25‟ gaar. Heerlijk bij een mok dampende koffie.  
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  Pannenkoeken 
Meng 250 ml melk*  en 1 ei* vanuit een kuiltje in de mix tot een schenkbeslag. Bak in een 
voorverwarmde skillet of op een griddle direct pannenkoeken van het beslag.  
 
 Dumplings 
Voeg 60 ml koude melk of water toe en maak een stevig deeg. De dumplings kunnen meer 
smaak gegeven worden door er kruiderij door te mengen. Schep het deeg met een lepel 
boven op de stoofschotel en bak de dumplings in 20‟ met max. topwarmte goudbruin. 

 

*) Verse melk en eieren kunnen vervangen worden door melk- en eipoeder.  

250 ml melk: 4 eetlepels melkpoeder + 250 ml water 

1 ei:  eetlepel volledig eipoeder + 2 eetlepels water 
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6. Recepten 
Er zullen regelmatig recepten toegevoegd worden. Kijk ook eens op www.WildHarvest.eu 
voor seizoensgebonden recepten op basis van hetgeen de natuur biedt. Heb je zelf een 
favoriet recept? Mail het ons. We nemen het graag, desgewenst met naamsvermelding, op. 
 
Bij de recepten is het aantal porties en de benodigde tijd aangeven. In de recepten 
maken we verder gebruik van onderstaande iconen: 
 

T
e
c
h

n
ie

k
  

 
 

 

Perculator 
Ideaal voor een stevige bak koffie 

 

 
 

 

Kampeerbrander 
Naar keuze op gas, benzine, petroleum of spiritus 
 

 

 
 

 

Vouwoven  
Bijvoorbeeld Coleman Camp Oven 
 

 

 
 

 

Dutch Oven 
De te gebruiken maat wordt in het recept vermeld 

 

 
 

 

Skillet 
De te gebruiken maat wordt in het recept vermeld 

S
e
iz

o
e
n

  

 
 

 

Lente 
 

 

 
 

 

Zomer 
 

 

 
 

 

Herfst 
 

 

 
 

 

Winter 
 

 

 

http://www.wildharvest.eu/
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6.1 Ontbijt 
Recepten worden binnen kort geladen 
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6.2 Lunch 
Recepten worden binnen kort geladen 
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6.3 Soep & Starters 
Recepten worden binnen kort geladen 
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6.4 Hoofdgerecht - Wild 
Recepten worden binnen kort geladen 
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6.5 Hoofdgerecht - Rund 
Recepten worden binnen kort geladen 
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6.6 Hoofdgerecht - Varken 
Recepten worden binnen kort geladen 
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6.7 Hoofdgerecht - Kip 
Recepten worden binnen kort geladen 
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6.8 Hoofdgerecht - Vegetarisch 
Recepten worden binnen kort geladen 
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6.9 Bijgerechten 
 

Zweedse balletjes in kerriesaus 
 

# 09.1 

 
Lekker bijgerecht dat eenvoudig in grote hoeveelheden is te 
maken. Met weinig extra maak je er snel een maaltijd van. 
Geschikt voor een DO 12.  

 

            
 

20 - 24 personen 
Bereidingstijd: 2½ uur 

 
Werkwijze 
 
Haal het vlees door de gehaktmolen en draai de molen met een snee 
brood leeg. Meng het gehakt met de ui en knoflook. Voeg vervolgens 
de melk, bloem, kerriepoeder, 4 theelepels zout en wat versgemalen 
peper toe en meng het goed. Voeg tenslotte de eieren toe en meng 
alles zo luchtig mogelijk door elkaar. 
Breng in een pan 3 liter water met het resterende zout en de laurier 
aan de kook. Rol intussen gehaktballetjes met een diameter van 
circa 3 cm (2 vingers). Laat ze in 4 porties in het kokende water 
glijden en pocheer ze 20 minuten op laag vuur. Schep met een 
schuimspaan de gare gehaktballetjes uit de bouillon en leg ze apart. 
Pocheer de overige gehaktballetjes op dezelfde wijze. 
 
Neem 8 dl. van de bouillon apart om de saus van te maken. Verhit 
de boter in de DO ( Bear, 12 qt) boven matig vuur. Bak hierin de ui 
met knoflook en kerriepoeder totdat de ui glazig wordt. Strooi de 
bloem erover en roer het geheel goed om. Voeg 1 dl. van de bouillon 
toe en roer alles tot een gladde saus. Voeg ook de resterende 
bouillon toe en breng de saus al roerend aan de kook. 
Voeg de room toe. Temper het vuur en voeg vervolgens de 
gehaktballetjes, prei en wortelen toe. Laat alles 5 minuten pruttelen. 
Roer de stukjes appel door de saus en verwarm nog eens 3 minuten. 
Breng op smaak met zout en peper.  

Ingrediënten 
 
Rundergehakt  ---------------- 1 kg. 
Varkensgehakt  --------------- 1 kg. 
Brood -------------------------- 1 snee 
Grote ui ---------- 1 / fijngesneden 
Knoflook  ----- 4 tenen / fijngehakt 
Melk  ------------------------------ 4 dl. 
Bloem  ------------------------ 150 ml. 
Kerriepoeder  --------------- 2 eetlpl 
Zout  ---------------------------- 8 thlpl 
Ei  -------------------------------------- 8 
Laurier  ------------------- 2 blaadjes 
Peper naar smaak 
 
Saus 
Boter  ---------------------------- 60 g. 
Ui  ----------------- 4 / fijngesneden 
Knoflook  ----- 4 tenen / fijngehakt 
Kerriepoeder  --------------- 4 eetlpl 
Bloem  ------------------------ 4 eetlpl 
Slagroom  ----------------------- 4 dl. 
Prei  --------------------- 1 / in ringen 
Wortel 4 / plakjes; geblancheerd 
Appel  --- 4 / uitgeboord in partjes 
Zout en peper naar smaak 

 
 
Shor t cut!  
Door gehakt in te kopen verkort je de bereidingsduur met 30 minuten.  
Start buiten direct met gegaarde gehaktballetjes en verkort de duur met 2 uur. 
 

Comb ineer !  
Door de Zweedse balletjes met rijst of een homp brood en salade te serveren heb je al snel een 
lichte maaltijd. 
 

Variatie!  
In plaats van appel kan je ook ander fruit zoals perzik, stoofpeertjes en blauwe bessen gebruiken. 



  QVIST OUTDOOR COOKING
©

       46

  

6.10 Brood & Pizza 
Recepten worden binnen kort geladen 
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6.11 Cakes, Cookies & desserts 
Recepten worden binnen kort geladen 
 

 
 

Chocoladetaart 
 

# 11.01 

 
Dit recept is net zo eenvoudig als het lekker is. Vooral op een 
koude wintermiddag heerlijk met een bak koffie of thee. 
Je maakt de taart eenvoudig boven een brander in de Coleman 
Camp Oven. Als bakblik voldoet een kampeerpannetje of 
samengevouwen aluminiumfolie van extra zware kwaliteit. 
Desgewenst kun je nog variëren door op het eind bessen of 
stukken chocola aan het beslag toe te voegen. 

 

   

            
 

6 - 8 personen 
Bereidingstijd: 1½ uur 

 
Werkwijze 
 
Vet het bakblik in met wat boter. Verwarm de Camp Oven tot 150 ºC. 
Breng de boter, olie en water in een pan aan de kook en haal de pan 
van het vuur.  
Mix de bloem, suiker, cacao en het bakpoeder goed door elkaar. 
Meng vervolgens de natte en de droge mix goed door elkaar. Voeg 
de eieren en daarna de melk toe. Meng tot een gladde massa. Vul 
het bakblik hiermee. Bak de taart in circa 60 minuten gaar. Laat de 
taart (het blijft moeilijk) voor aansnijden even afkoelen. 

Ingrediënten 
 
Natte mix 
Boter --------------------------- 100 g. 
Zonnebloemolie ---------------  1 dl. 
Water ----------------------------- 1 dl. 
 
Droge mix 

Bloem  ----------------------- 2½ kop 

Suiker  ----------------------- 1½ kop 

Cacaopoeder --------------- 6 eetlpl 
Bakpoeder ------------------- 3 eetlpl 
Ei  -------------------------------------- 2 
Melk  ------------------------------ 1 dl. 

 

 
Tip !  
Een willekeurig kampeerpannetje (max. diameter 30 cm.) voldoet prima als bakblik. 
  

Comb ineer !  
Met slagroom of vla. Een paar druppels sterke drank doen won-deren. 
 

Variatie!  
In het seizoen kun je op het eind bramen of bosbessen door het beslag doen. Gebruik dan wel wat 
minder melk. 
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Boscake 
 

# 11.02 

 
Dit recept gaat uit van klassieke botercake, zonder bakpoeder. 
Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van cakemix of zelfrijzend 
bakmeel. Volg dan de aanwijzigingen op de verpakking. 

 

   

            
 

6 - 8 personen 
Bereidingstijd: 1½ uur 

 
Werkwijze 
 
Verwarm de Oven (DO6) voor met 12 briketten onder de DO. Sla de 
zachte boter en de suiker met een vork tot een crème. Sla 
vervolgens de eieren er één voor één door. Tenslotte wordt de 
losgeslagen bloem er doorheen gespateld. Meng de noten er snel 
doorheen. Stort het beslag in de Dutch Oven (8 briketten boven , 4 
briketten onder). Breng na 45‟ de bodemtemperatuur terug (10 
briketten boven, 2 briketten onder). Controleer na nog eens 45 min. 
het resultaat. Steek een mes of een ander scherp voorwerp in de 
cake. Er mag geen beslag aan blijven kleven. Laat de cake 10 min. 
afkoelen en neem hem vervolgens uit de Dutch Oven. 
. 

Ingrediënten 
 
Patentbloem  ----------------- 5 kop 

Boter  ----------------------- 3 
2
/3 kop 

Basterdsuiker ------------  4 
1
/3 kop 

Ei  ------------------------------------ 10 
Hazelnoten  ------------------- 2 kop 

 

 
Variatie!  
In het seizoen kun je ook geroosterde beukennootjes en stukjes appel door het beslag doen.  
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Appel Cobbler 
 

# 11.03 

 
Heerlijk eenvoudig te bereiden recept. Bereid de appeltjes met 
kaneel voor. Schenk het vocht af voordat de appeltjes in de DO 
gaan. 

 

   

            
 

8 - 10 personen 
Bereidingstijd: 45 min. 

 
Werkwijze 
 
Smelt de boter in de oven zonder het te laten bruinen. Mix appel, 
suiker en kaneel door elkaar. Doe het mengsel in de DO over. Zet 
het appelmengsel op hoog vuur aan. Meng ei en melk door de 
biscuitmix tot een lobbig beslag. Voeg, afhankelijk van de 
consistentie, eventueel nog wat biscuitmix of melk toe. Lepel het 
beslag over het appelmengsel. Bak de cobbler in 20 minuten goud 
bruin met het deksel voor 75% bedekt met kooltjes. Laat de cobbler 
10 min. afkoelen en neem hem vervolgens uit de Dutch Oven. 
Lekker met ongezoete Griekse Yoghurt. 
 

Ingrediënten 
 
Appel mix 
Appels  ----------------------------  10 
Suiker  -------------------------  2 kop 
Kaneel  ------------------------- 4 thlpl 
 
Beslag 
Biscuitmix  --------------------  5 kop 
Melk  ---------------------------- 1 kop 
Ei  -------------------------------------  2 
Roomboter  ----------------  5 eetlpl 

 

 
Comb ineer !  
Heerlijk met ongezoete Griekse Yoghurt. Serveer je het met room of ijs voeg dat een ½ kop minder 
suiker aan de appels toe. 
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Blueberry Slump 
 

# 11.04 

 
Traditioneel dessert, waarvan de naam zich niet laat vertalen. 
Smaakt extra lekker wanneer je de bessen juist te voren zelf 
hebt gezocht. Geschikt voor DO6.  

   

            
 

6 - 8 personen 
Bereidingstijd: 1 uur 

 
Werkwijze 
 
Meng bessen, suiker, nootmuskaat en boekweitvlokken in een grote 
schaal. Breng het fruitmengsel in DO over en breng het aan de kook 
(10 briketten onder de DO). Sla de zachte boter en de suiker met 
een vork tot een crème en voeg vervolgens de melk toe. Meng 
vervolgens de bloem, bakpoeder en zout door elkaar en meng het 
goed door de gesuikerde boter. Lepel het beslag op het fruit. Plaats 
deksel op de DO en bak in circa 20 minuten de Slump goudbruin (10 
briketten op de DO en 4 eronder). Laat de Blueberry Slump 10 min. 
afkoelen en verdeel hem vervolgens direct vanuit de Dutch Oven.  

Ingrediënten 
 
Blauwe bessen --------------  6 kop 

Suiker ------------------------  2½ kop 

Boekweitvlokken ----------  4 eetlpl 
Nootmuskaat  ----------------- 2 thlpl 
 
Suiker  -----------------------  4 eetlpl 
Boter  ------------------------  3 eetlpl 
Melk ----------------------------  1 kop 

Bloem ------------------------  2½ kop 

Bakpoeder  -------------------  3 thlpl 

Zout  -------------------------- ½ thlpl 
 

 
Tip !  
Het zoeken van blauwe bessen gaat super met onze Zweedse bessenkam. 
  

Comb ineer !  
Heerlijk met verse room of vanille ijs. 
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6.12 Dranken 
Recepten worden binnen kort geladen 
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6.13 Overige recepten 
Recepten worden binnen kort geladen 
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7. Links en literatuur 
 

7.1 Links 

 
QVIST Outdoor Cooking 
Webshop en informatie over het gebruik van de Dutch Oven, branders en lantaarns. 

 
IDOS 
The international Dutch Oven Society. Club enthousiaste Dutch Oven gebruikers. Site heeft ook een 
forum. (GB) 
 

Byron's Dutch Oven Cooking Page 
Tips en tricks van een ervaren Camp Cook. (GB) 
 

Scoutorama 
101 recepten voor de Dutch Oven (GB). 
 

Outdoor Cooking with Dutch Ovens 
(GB) 
 
BUSHCOOKER 

Aanbieder van houtgestookte lichtgewicht brander. Ideaal voor op trektocht en aan de waterkant. 
 

Nog meer Dutch Oven recepten 
Meer dan 500 recepten verdeelt over 12 categorieen. (GB) 
 

Brood bakken 
Portalsite voor broodrecepten en technieken. 
 

Wild Harvest 
Geeft informatie hoe op duurzame wijze letterlijk van de Europese natuur genoten kan worden.  

 
 

7.2 Literatuur 

Zoals op het internet is ook de meeste literatuur Engelstalig. De laatste tijd verschijnt er 
echter ook steeds mmer in het Nederlands.  
 
NEDERLANDS 
 

Koken uit je rugzak.  
Don en Pam Philpott. Dominicus 2007 

 
Beter baebecuen. Buiten koken in alle seizoenen. 
Felix Alen. Lannoo  2004 
 

Bikken in de buitenlucht. 
Carol Tennent. Tirion  2003 

 
ENGELS  
 

The portable Baker. Baking on boat and trail. 
Jean and Samual Spangenberg. Ragged Mountain Press 1997 

 
Let’s cook Dutch. A complete Guide for the Dutch Oven Chef. 
Robert L. Ririe. Horizon Publishers 1979 

 
Cast Iron Cuisine Cookbook 
Engelstalig. 50 pagina‟s. 
 

Dutch Oven Cookin’ 
Engelstalig. 176 pagina‟s. 

http://www.qvist.nl/
http://www.idos.com/
http://forums.idos.org/
http://papadutch.home.comcast.net/~papadutch/
http://www.scoutorama.com/recipe/index.cfm
http://www.lsdos.com/outdoor.html
http://www.bushcooker.eu/
http://www.justdutchovenrecipes.com/index.shtml
http://broodbakken.favorietje.nl/
http://www.wildharvest.eu/
http://www.qvist.nl/AA%20ADVERTENTIES/GSI%20Book%201.jpg
http://www.qvist.nl/AA%20ADVERTENTIES/GSI%20Book%202.jpg
http://www.qvist.nl/AA%20ADVERTENTIES/GSI%20Book%201.jpg
http://www.qvist.nl/AA%20ADVERTENTIES/GSI%20Book%202.jpg
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8. Lijst van teksttoevoegingen 
 
- 3 april 2008:  In versie 2008 - 2 NL is paragraaf 6.12 toegevoegd. 
 
- 10 januari 2009: In versie 2009 -1 NL zijn hoofdstuk 2 en 3 omgezet. Vervolgens is aan  
  hoofdstuk 3, 3.1 t/m 3.6 toegevoegd. 


