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Kamado Cooking 

 
 

Gerecht 1 
Italiaanse vispakketje met pijnboompitten 

 
 

Gerecht 2 
Beer Can Chicken  

 
 

Gerecht 3 
Ribeye 

 
 

Gerecht 4 
Mexicaanse halskarbonade 

 
Bijgerecht  

Italiaanse pasta salade 
 
 
 



Gerecht 1 

 
 

italiaanse vispakketje met pijnboompitten en parmezaan 

 

   
 

 
ingredienten 

 8el pijnboompitten  
 Ca. 1200gr  zalm aan zijde, snijden/verdelen over 12 porties 

12 el olijfolie extra vierge  
 6 stengels bleekselderij in partjes  

 6 in blokjes trostomaten  
 30 g verse oregano  
 3 dl witte wijn  
 Parmezaanse kaas +/-200gr 

bereiding 

1. Doe de pijnboompitjes in een aluminiumschaaltje en rooster ze 5 min. op de Kamado tot ze 
lichtbruin zijn. 

2.  Neem 32 stukken aluminiumfolie van 30 x 30 cm en bestrijk het midden van 16 stukken folie 
met de olie. Verdeel hierover de selderij en tomaat. Leg de stukken zalm op de groenten en 
bestrooi de vis met peper en zout. Strooi de oregano, de Parmezaanse kaas en de 
pijnboompitjes eroverheen. Vouw de folie half rond de vis en schenk in elk pakketje een 
beetje wijn.  

3. Sluit de pakketjes af en wikkel ze in een tweede stuk folie. Plaats ze op het rooster van de 
Kamado. Gaar de vis in 15 min. met de deksel op de Kamado en keer de pakketjes na 10 
min.  

4. Wikkel de buitenste laag folie eraf en leg de pakketjes op borden. Vouw de binnenste laag 
vlak voor het serveren open, zodat het gerecht zo lang mogelijk warm blijft. 

 

 
 

 
 



Gerecht 2 Beer Can Chicken in Dry Rub marinade 
 
 

    
 

ingredienten  bij 6 kippetjes ( ½ kip p.p. ) 

 6 hele kippetjes 
 6 blikjes bier 

 
Dry Rub ingrediënten : 

 8 Eetlepels Zeezout (liefst zonder jodium), niet te fijn gemalen  
 7 Eetlepels Zwarte Peper korrels, middel-grof gemalen  

 8 Eetlepels Bruine Basterd Suiker, goed aangedrukt  
 8 Eetlepels(  Zoete )Paprika Poeder  
 2 Theelepel Cayenne Peper  
 4 Theelepels Knoflook Poeder  
 4 Theelepels Uien Poeder 

Bereiding : 

De kippen worden gemarineerd in een “ Dry Rub “. Een dry rub is een droge marinade op basis van 
suiker. 
Doe alle Rub ingrediënten in een schaal en meng deze goed door elkaar, waarbij je eventuele 
geklonterde suiker bijvoorbeeld met de achterkant van een lepel fijn drukt.  

Plaats de kippen op een droog en schoon werkvlak of in een ruime schaal, smeer ze in met weinig 
olijfolie en besprenkel het aan alle kanten met de rub.Wrijf en masseer de rub over de gehele kip. 
Gebruik 1.5 tot 2 eetlepels dry rub per kilo vlees. Mag wat meer zijn, maar als je te veel gebruikt 
wordt het vlees te zout.  

Neem de blikken bier en gooi de helft weg, qlivini kennende wordt dit dus opgedronken. 
Doe wat over is aan rub verdelen in de blikjes bier, hier kan indien gewenst wat teentjes knoflook of 
andere kruiden aan toegevoegd worden. 
Plaats  de kippen vervolgens op het halfvolle bierblik en plaats ze in de Kamado Grill met indirecte 
verwarming ca 1 uur op 180-190 gr. , laatste kwartier 200 gr voor krokant laagje. 

Bijgerecht : Gepofte aardappel met room gemengd met mierikswortel. 
Bereiding : gaar de aardappels tegelijk met de kippen in de Kamado Grill, voor serveren aardappels 
inkerven en vullen met het roommengsel, op smaak brengen met peper en zout 

 

 
 



 
 

Gerecht 3;  Ribeye 

 

 
 
 

Ingredienten : 12 x Ribeye     

 

Bereiding : 
 

Om dit vleesgerecht geen tekort te doen ; geen marinades en kruiden. 
Naturel bakken op een hete grill, gedurende 3-5 minuten aan iedere zijde. 
 
Na bakken op voorverwarmde schaal leggen en paar minuutjes afdekken met alu folie . 
Het vlees komt hiermee tot rust en gaart nog enigszins door. 
 
Op smaak brengen met peper en zout, en verder niet te veel poespas. 
 
Omdat dit stukje vlees van een rund met vet gemarmerd is blijft het erg mals en kan ( bijna ) 
niet mislukken. 
 
Toppertje van de grill ! 
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   Gerecht 4 
 

   Zonnige Mexicaanse hals-karbonade 

 

  

Benodigdheden  

 

 
 

 Meng de cayennepeper, olie, paprikapoeder en knoflook in een kom. Dep het vlees goed droog 
met keukenpapier, bestrooi met zout en wrijf het in met het pepermengsel. 

 Hak 200 g van de tortillachips superfijn en paneer de karbonades met het kruim. 

 Rooster de halscarbonades 4-5min. op elke kant.  

 Serveer de karbonades met de ringetjes jalapeñopepers en tortillachips. Garneer met een takje 
peterselie. 

 

 
 

 
 

 

1 tl Cayennepeper  

8 el Olie  

4 tl Paprikapoeder  
6 teentjes (geperst) Knoflook  

12 halskarbonades  
 2 zak (à 200 g) Tortillachips met 

kaassmaak  

1 el (potje 215 g) Rode jalepeñopepers  
Keukenpapier  

Aluminiumfolie  



 

           

 

Bijgerecht 

           Pastasalade met tomaat en mozzarella  
     
     

  
 

 

 
 

INGREDIENTEN 12 personen 
750 g schelpjespasta; 
6 zakjes verse basilicum (a 15 g);  
3 teen knoflook, fijngesneden;  
6 eetlepels citroensap;  
12-15 eetlepels olijfolie extra vierge;  
3 zak bosuitjes (9 stuks), in ringetjes snijden  
12-15 tasty tom tomaten, in vieren verdelen 
6-7 zakjes minibolletjes mozzarella (kaas, a 125 g), uitgelekt 
 
 

Bereidingswijze : 

Kook de pasta gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Pureer 3 zakje basilicum met de 
knoflook, het citroensap, de olijfolie en 6 eetlepels water tot een dressing. Voeg zout en 
(versgemalen) zwarte peper naar smaak toe. Giet de pasta af en meng meteen in een schaal 
met de dressing, laat minstens 20 min. afkoelen. Scheur de rest van het basilicum in stukken. 
Schep vlak voor het serveren de bosui, de tomaat, de mozzarella en het basilicum door de 
salade. Breng de salade op smaak met zout en peper 
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Wat is een Kamado Grill 
 
 

Geschiedenis 
 
De geschiedenis van het kamado koken gaat duizenden jaren 
terug naar China en Japan. Na WOII namen veel 
Amerikaanse soldaten een kamado mee naar huis. Hierdoor 
won het keramisch barbecueën aan populariteit en 
ontstonden er verschillende Amerikaanse merken, zoals Big 
Green Egg. Door de populariteit van de Big Green Egg zijn er 
in Amerika verschillende merken keramische grill ontstaan, 
zoals Grill Dome en Primo Grill. Sinds een aantal jaar is het 
keramische grillen ook in Nederland populair. Kan je geen 
genoeg krijgen van lezen over de kamado, dan verwijzen wij 
je graag naar wikipedia. 
 

 
 

 
Wat is het ? 
 
Een kamado is een keramische grill met daarin nog een keramische binnen pot en vuurring. Bovenop de 

kamado zit een deksel. Boven en onderin zitten luchtregelaars, waarmee de temperatuur zeer nauwkeurig 

te regelen is. Als je nu de kamado vult met een goed kwaliteit houtskool dan ontstaat een zeer nauwkeurig 

te regelen houtskool vuur, waar zeer veel uiteenlopende gerechten op bereid kunnen worden. Door de 

temperatuur regelaars kan de kamado zowel op zeer lage als zeer hoge temperaturen worden afgesteld 

en door de uitstekende isolatie door de twee lagen keramiek, blijft deze temperatuur in de kamado ook 

nog eens zeer lang constant. Op deze manier is het mogelijk in de keramische grill bijvoorbeeld op zeer 

lage temperatuur van bijvoorbeeld 80 graden zalm te garen terwijl aan de houtskool ook nog eens 

houtsnippers of pallets kunnen worden toegevoegd. Als de kamado dicht blijft trekt de houtsmaak heerlijk 

in het gerecht en ontstaat een unieke smaak beleving. De keramische grill kan ook iets hoger worden 

afgesteld, op bijvoorbeeld 135 graden. De kamado is dan zeer geschikt voor het langdurig garen van een 

heerlijke porchetta (Italiaans buikspek). Gebruik de kamado op lage temperatuur in combinatie met de 

plate setter om ervoor te zorgen dat er geen directe hitte op het product komt en geen vetten op de 

brandende kolen druipen. Ook op lage temperaturen te garen zijn heerlijke gerechten als pulled pork, 

forel, iberico varken of spare ribs 

De keramische grill is ook bij uitstek geschikt voor het grillen van vlees. Grote of kleine stukken, op de 

kamado maakt het niets uit. Grill je entrecote op de kamado of een heerlijke lamsfilet of tonijn steak. De 

smaak van verse houtskool zal het product nog lekkerder maken. Ook hier is door de isolatie de kamado 

zeer lang op temperatuur te houden. 

Ook het bakken van brood, pizza of appeltaart is mogelijk op de Kamado grill ! 
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