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Voorkant

ook tijdens de Feestdagen!
Jouw vakantiegevoel thuis

Een gift guide vol recepten, tips & cadeau’s
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De dagen worden korter en Sinterklaas heeft ons land 
weer bezocht. De laatste dagen van het jaar zijn ingegaan, 
maar het jaar is niet voorbij voordat we dit jaar nog één 
keer goed vieren met onze vrienden & familie. Kerst is 
een tijd van gezelligheid, warmte en vol lekkernijen.

Aangezien dit de koudste maanden van het jaar zijn, 
blijven veel mensen binnen. Maar wij niet! Onze 
buitenkeuken wordt ook in de winter goed gebruikt. Jas 
aan, sjaal om en Gluhwein in de hand. Ons kerstdiner 
maken wij lekker buiten en we delen dit jaar ons Kerst 
menu met jullie!

Veel kijk en vooral kookplezier! 

Het Kerstdiner

 Voorgerecht

 Hoofdgerecht

 Nagerecht

 Cocktail

Onder De Kerstboom

4

4

6

8

9

10

Happy Holidays!
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Pompoensoep
met saffraan & sinaasappel

Een heerlijke warme soep kan niet ontbreken op een 
Kerst menu. Geniet van deze rijke pompoensoep terwijl 
je Outdooroven je warm houdt. 

2 uien 

1,2 kg winter- of flespompoen 

60 ml olijfolie 

1 L groentebouillon 

2 el harissa 

Stap 1:  Steek een vuur aan in de Outdooroven. Meng de pompoenpitten, de ahornsiroop en de chilivlok-

ken met ¼ theelepel zout samen in een kleine kom. Zodra de Outdooroven een temperatuur van ongeveer 

170 graden heeft bereikt; smeer het mengsel uit op een bakplaat en rooster het gedurende ongeveer 15 

minuten tot de pitten gezwollen en bruin zijn. Laat alles afkoelen. Breek ze in kleinere stukjes zodra ze 

zijn afgekoeld.  

Stap 2: Laat het vuur in de tussentijd branden totdat de oven een temperatuur van ongeveer 220 graden 

heeft bereikt. Stap 3: Schil de uien en snijd ze in stukken van ongeveer 2-3 cm. Schil de pompoen, snijd 

hem doormidden en verwijder de pitten. Snijd het vruchtvlees van de pompoen in blokjes van 3 cm.

Ingrediënten

Bereiding

Maak dit recept met: 

Topping

¼ tl saffraandraadjes

1 tl sinaasappelrasp 

180 gr crème fraiche 

5 gr korianderblaadjes 

zout en zwarte peper 

80 gr pompoenpitten 

2 tl ahornsiroop 

¼ tl chilivlokken 

Bron: Weltevree

Stap 4: Doe de olijfolie, de ui en de pompoen in een grote 

kom. Voeg een ¾ theelepel zout toe en wees royaal met 

de zwarte peper. Meng alles en leg het op een met bakpa-

pier bedekte bakplaat. Rooster in de oven gedurende 25 

minuten tot alles gaar en gekaramelliseerd is. Haal alles uit 

de oven en zet even weg. 

Stap 5: Giet groentebouillon in een grote pan, samen met de harissa, saffraandraadjes, sinaasappelrasp, 

½ theelepel zout en een versgemalen peper. Breng aan de kook en voeg de geroosterde pompoen en uien 

toe. Roer alles goed door en laat de soep 5 minuten op middelhoog vuur doorkoken. 

Stap 6:  Neem de pan van het vuur, voeg de crème fraiche toe en pureer de soep. Garneer met de geroost-

erde pompoenpitten en de korianderblaadjes en serveer.

Outdooroven Oven Dish

https://www.glampingstore.nl/products/weltevree-outdooroven?_pos=8&_sid=783c6404f&_ss=r
https://www.glampingstore.nl/products/weltevree-oven-dish?_pos=12&_sid=783c6404f&_ss=r
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Racletteburger
met speck & mosterdmayonaise

Bron: Winter BBQ - Smokey Goodness via Culy.nl

4 Buger Buns

4 runderburgers  

(van goede kwaliteit van 

160-180 gram per stuk)

8 dunne plakken speck 

(gedroogde ham uit de Alpen)

Grof zeezout en versgemalen 

6 eetlepels mayonaise

2 eetlepels grove mosterd

1 eetlepels appelciderazijn

Zout en versgemalen zwarte 

peper

Ingrediënten Mosterdmayonaise

zwarte peper

200 gram raclette, in plakken 

gesneden

30 gram veldsla

60 gram augurkjes

60 gram zilveruitjes

Dat barbecuen ook in de winter een fantastisch idee is, bewijst Jord 
Althuizen van Smokey Goodness met zijn boek Winter BBQ. In dit boek 
geeft de zelfbenoemde pyro-culinair avonturier je winterse tips, tricks 
en gerechten. Van een 5-gangen kerstmenu op de barbecue tot aan deze 
heerlijke racletteburger. 

Bereid een BBQ met gietijzeren grillrooster voor op direct grillen en verhit deze tot een temperatuur van 

110 °C is bereikt. Meng voor de mosterdmayonaise alle ingrediënten vlot door elkaar. 

Snijd de burgerbuns doormidden en rooster ze kort op de hete grill. Bak het speck krokant op het rooster 

en zet opzij. Bestrooi de burgers met grof zeezout en versgemalen zwarte peper en gril ze aan beide 

zijden tot ze een kerntemperatuur hebben bereikt van 48 °C. Beleg ze met de plakken raclette en laat de 

kaas smelten terwijl je de burgers verder gaart tot maximaal 56 °C.

Bereiding

Verdeel over elke onderste helft van de burgerbun 1 eetlepel mosterdmayonaise, leg hierop het gegrilde 

speck en verdeel de augurkjes en zilveruitjes erover.

Leg de gegrilde burgers erop, geef de bovenste broodkapjes nog een goede lik mosterdmayonaise en dek 

de burgers ermee af. Vouw twee handen om de burger, sluit je ogen, neem een hap en neurie met volle 

mond je favoriete Kerstnummer.

Maak dit recept met: 

Outdooroven Magnetic Thermometer

https://www.culy.nl/recepten/racletteburger-winter-bbq-recept/
https://www.glampingstore.nl/products/weltevree-outdooroven?_pos=8&_sid=783c6404f&_ss=r
https://www.glampingstore.nl/products/weltevree-outdooroven-magnetic-thermometer?_pos=1&_sid=717e1b7ca&_ss=r
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Banaan
A Christmas 
Fairy Tale Mocktail

met chocolade & pecannoten

Bron: Allerhande Bron: Søstrene Grene

4 bananen

80 g pure chocolade

4 el gezouten pecannoten

4 el keukenstroop in pot 70ml Ongefilterd appelsap

20ml Vanillesiroop

20ml Vers geperst citroensap

5ml Frambozenpuree

10ml Eiwit

1 Kaneelstokje

1 Steranijs

Ingrediënten

Ingrediënten Topping

Banaan van de BBQ 
met chocolade en 
pecannoten is onze 
nieuwe favoriet.

Bied jouw kerstgasten een heerlijke mocktail aan. Net zo feestelijk als 
een cocktail, maar waar iedereen van kan genieten. Jong én oud!

Stap 1: Halveer de ongepelde bananen in de lengte. Neem een stuk aluminiumfolie per banaan en leg 

op elk stuk 2 banaanhelften naast elkaar met de snijkant naar boven. Hak de chocolade in stukjes en 

verdeel over het vruchtvlees. Vouw de pakketjes losjes, maar goed dicht.

Stap 2: Leg de pakketjes op het rooster boven het minder hete deel van de barbecue. Laat de bananen in 

ca. 15 min. warm worden en de chocolade smelten.

Stap 3: Hak ondertussen de pecannoten grof. Neem de pakketjes van de barbecue en verdeel de banaan-

helften over borden. Besprenkel met de keukenstroop en bestrooi met de noten.

Stap 1: Voeg alle ingrediënten toe aan de shaker en 

schud dit om het eiwit te laten schuimen.

Stap 2: Voeg ijsblokjes toe en schud dit 10 seconden 

hard.

Stap 3: Zeef de mocktail in een cocktailglas.

Stap 4: Garneer met een kaneelstokje en een hele 

steranijs.

Bereiding

Bereiding

Maak dit recept met: 

Outdooroven

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1194617/banaan-met-chocolade-en-pecannoten-van-de-bbq
https://sostrenegrene.com/nl/diy/christmas-fairy-tale-mocktail-d-8771
https://www.glampingstore.nl/products/weltevree-outdooroven?_pos=8&_sid=783c6404f&_ss=r
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1. Weltevree Sheepcoat - 99,- 2. Fatboy Edison The 

Petit +  Hoodie - 92,50 3. Weltevree Flying Dishman 

- 2695,- 4.Weltevree Stringlight - 379,- 5. Weltevree 

Guidelight - 98,- 6. Fatboy Hotspot Blanket - 

229,- 7. Fatboy Flamtastique XS - 89,- 8. Fatboy 

Flamtastique XL - 779,- 9. Fatboy Hotspot Pillow 

Quandro - 149,- 

2.

3.

Onder de 
Kerstboom

1.

4.

5.

6.

8.

7.
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Fijne Feestdagen!
Namens Glampingstore:

Bestel jouw kerstcadeau’s & blijf op de hoogte

/glampingstore.nl/glampingstore.nlwww.glampingstore.nl

http://www.facebook.com/glampingstore.nl
http://www.instagram.com/glampingstore.nl
http://www.glampingstore.nl

