
Qlivini – September 2014 
Kamado’s Revenge (Kamado part 2) 

 
 

Tarte a la flamme 
Bladerdeeghapje met spek, ui en creme fraiche 

 

Kruidige pompoensoep 
Pompoensoep met kerrie, komein en gember met cognac room 

 

Gerookte mosselen  
 Mosselen van de kamado met romige dip 

 

Gerookte Varkenshaas met rioja saus  
 Gerookte en gegrilde varkenshaas in rioja saus met gegrilde paprika en zoete 

aardappelen 

 

Pruim&Peer Crumble 
Crumble van Peer en Pruim geserveerd met ijs en vanilleroom 

 

 

 



 

  

 

Een snelle franse ‘snack’, het lekkers 

op een steenovenvloer of pizzasteen 

gebakken. 

 

 

 

 

Tarte a la flamme 
 

voor 10 personen 

 

10 plakjes bladerdeeg 

250 gram spekblokjes , pancetta, oid 

4 uien 

2 tenen knoflook 

handje tijm 

2 potjes creme fraiche 

zout en peper 

wat maismeel 

 

Leg de pizzasteen op de kamado en verwarm tot 200C.  

 

Snij de uien in ringen en doe samen met de spekblokjes in de pan. Bak in 10 minuten 

goudbruin. Bak de laatste minuut de knoflook en tijm mee.  

 

Beleg de plakjes bladerdeeg met het uienmengsel en doe er zo hier en daar een flinke 

klodder creme fraiche op. 

 

Strooi wat maismeel op de steen. Bak de bladerdeeghapjes op de hete pizzasteen tot 

eea gaar is +- 10 min en serveer direct. Snacken uit de hand mag! 



 

De smaak van pompoen is niet al te 

uitgesproken. Vandaar de stevige smaken van 

kerrie, komijn en gember. Heerlijk met een toef 

room om ‘m weer ‘tam’ te krijgen 

 

 

 

 

 

Kruidige pompoensoep 
 

voor 10 personen 

1 pompoen 

4 uien gesnipperd 

2 tenen knoflook, gesnipperd 

1 tl kerriepoeder 

1 tl komijnpoeder 

2 el gembersiroop 

3 tabletten groentebouillon 

1 bekertje slagroom (200ml) 

1 el cognac 

 

Bereiding: 

We gaan dit bereiden in de vuurschaal op de hele ‘bres’ van het stookhout.  

Snipper de ui en knoflook. Bak de ui in wat olijfolie in de pan en voeg op het laatst de 

komein, kerrie en knoflook toe. Schil de popoen en snijd in blokjes van 2cm. Bak 

deze mee tot ze kleuren. Voeg nu water toe tot de pompoenstukjes onderstaan. Voeg 

de bouillionblokken toe en laat 10 tot 15 min koken tot de pompoen zacht is. Passeer 

nu de soep. Op smaak brengen met peper en zout.  

 

Klop de slagroom lobbig en voeg er in kleine beetjes al roerend de cognac door.  

 

Serveer soep met een lepel roomd. 

  

 

Wijntip: gewaagd … maar toch lekker … een gewurztraminer. 



 

De r zit weer in de maand, dus het 

mosselseizoen is weer geopend. Meestal 

gekookt, maar nu dus eens helemaal 

anders, gerookt.op de kamado. 

 

Gaat dat wel goed? Tsja … er is maar 

een marnier om daar achter te komen!  

 

 

 

Gerookte mosselen met dip 
 

voor 10 personen 

4 kg mosselen 

2 grote potjes creme fraiche  

4 el mayonaise 

2 eetlepels droge witte vermouth 

2 el fijngesneden bieslook  

1 el fijngehakte peterselie 

zout 

versgemalen zwarte peper  

 

Bereiding: 

Kamado op 100C. Rookhout (licht hout) laten weken en snippers toevoegen aan 

kamado. 

Leg je mosselen op de rooster of in een braadsclee en laat liggen tot de schelpen open 

gaan.  

Meng ondertussen de overige ingredienten voor de ‘dip’. 

 

Serveer de mosselen recht van de BBQ in de schelp met de dip. Lekker met de 

handjes eten. 

 

 

 



 

 

 

 

Gerookte varkenshaas  
 

 

voor 10 personen 

10 zoete aardappels 

2 bollen knoflook 

bosje verse tijm 

bosje verse rozemarijn 

6 paprika’s (diverse kleuren) 

3 sjalotten 

handje peterselie 

paar takjes basilicum 

1 sinasappel 

2 ½ dl olijfolie 

4 varkenshazen  

1 fles rioja 

2 l kalfsfond 

aluminiumfolie 

houtsnippers 

 

bereiding: 

Doe de aardappels met wat zout, en de helft van de knoflook, rozemarijn en tijm in 

aluminiumfolie. Leg op de BBQ en draai regelmatig. Na 45 min zijn de aardappels 

ongeveer klaar. 

 

Rooster de paprika’s tot ze zwartgeblakerd zijn en doe in een plastic zak. Laat even 

afkoelen en verwijder vel en zaadlijsten en snijdt in stukken. Hak 1 sjalot en wat van 

de kruiden fijn en voeg met de olie toe aan de paprika.  

 

Voor de saus: snij 2 sjaloten fijn en bak glazig. Snij knoflook en rest van de kruiden 

fijn en bak even mee. Blus af met rioja en laat op hoog vuur inkoken. Als bijna alles is 

vervampt, voeg de kalfsrond toe en laat tot de helft inkoken.  

 

Zout de varkenshaas en rook deze een paar minuten op een BBQ op lage temperatuur. 

Verhoog de temperatuur nu naar grillen (+200C). Grill de varkenshaas nu door deze 

steeds te draaien. Ieder kant (3 of 4 kanten) ongeveer 3 minuten op de hele grill.  

 

Serveer stukjes varkenshaas, met een aardappeltje in kwarten gesneden, met wat saus 

en wat paprikamengsel. 



 
 

Seizoenscrumble  
 

voor 10p 

4 cups bloem 

1 1/5 cup lichte basterdsuiker 

+- 200 gram boter in blokjes 

2 eierdooiers 

2 tl kaneel 

100 gr gehakte pecan noten  

1 tl zout 

10 kleine rijpe pruimen (of wat minder grote) 

5 peren (bv doyenne) 

slagroomijs 

2 bekertjes slagroom, vanillestokje, 2 zakjes vanillesuiker 

 

Bereiding: 

Doe bloem, pecannoten, suiker, kaneel en zout in een kom en roer kort door elkaar. 

Voeg nu de boterblokjes en de eierdooier toe en kneed het deeg met je handen tot er 

grove brokken (crumble) ontstaat. dit zou na 4 min gelukt moeten zijn. Blijft je deeg 

heel fijn gekruimeld, voeg dat wat meer boterblokjes toe, wordt het een grote bal, 

voeg dan meer bloem en suiker toe.  

 

Pak twee bakvormen van +- 25cm (komt niet heel precies). Doe een deel van het 

crumbledeeg op de bodem en druk aan totdat je een taartbodem hebt. Snijd nu de 

pruimen en peren in partjes (peren schillen, pruimen hoeft niet) en leg ze met de schil 

naar beneden op de bodem tegen elkaar. Ik begin altijd met de buitenste ring en werk 

zo naar binnen. Het maakt in dit geval echter niet uit als het er niet zo netjes uitziet, 

want als je een laag pruimenpartjes hebt toegevoegd, strooi je hierover weer crumble 

deeg. De pruimen hoeven niet helemaal bedekt te zijn, dus geen paniek als je daarvoor 

te weinig crumble hebt.  

 

We steken de kamado aan en laten deze heet worden tot +- 200C. Ik heb voor de 

'authentieke' houtovensmaak nog rookhoutsnippers van appelhout toegevoegd. Nu 

bakken we de taart zo'n 40 minuutjes. 

 

Serveer warm met ijs en een toefje slagroom geklopt met vanille en vanillesuiker. 


