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10,- korting
op de rookoven.com

messenfoudraal

10% korting
op bloemen naar keus
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De allerbeste 
rookoven 

allertĳ den! 

ROOKOVEN SCARLINO

Deze complete professionele rook-
ovens gegalvaniseerd of van duur-

zaam RVS kan professioneel of par-
ticulier ingezet worden. Veel ruimte 

voor het roken van alle soorten vis en 
vlees.

BEKIJK, VERGELIJK EN ERVAAR DEZE EN VELE 
ANDERE ROOKOVENS  IN ONZE BARBECUEWERELD!

ROOKOVENS

www.grillfanatics.nl

Ook verkrijgbaar bij Rookoven.com

grillfanatics

We deliver quality 
BBQ products
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De 26-inch 
is ook 

te huur!! 
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Ingrediënten
• 1 kg rundvlees goulash
• 2 grote uien
• 1 vers kno�ookteentje
• 1 pittige chilipeper
• 500 ml gepelde tomaten
• 100 g pindakaas
• 1 l groentebouillon
• 300 g zoete aardappelen
• 2-3 eetlepels pindaolie
• peper, zout, komijn, baharat, 

munt, koriander, sumagh, dukka
• 1 handvol verse koriander

AFRIKAANSE STOOFPOT VAN ZOETE AARDAPPEL
Instructies
Schil en snij de ui, schil de kno�ook en snij in kleine blokjes. Verwijder 
de zaadlijst van de chilipeper en snij deze in dunne plakjes (afhankelijk 
van je smaak kunnen meer pepers worden gebruikt). Doe de kruiden in 
een vijzel en meng het geheel. Hak koriander �jn.

Verhit pindaolie in de vuurpan met acht briketten onder de pan. Voeg 
uien, kno�ook, chili en vlees toe. Bak het vlees kort. Voeg de kruiden, 
tomaten, koriander en pindakaas toe en blus af met groentebouillon.
Laat de stoofpot ongeveer 3 uur sudderen met 8 briketten beneden en 
10 briketten bovenop. Snij ondertussen, met water gewassen ongeschilde 
zoete aardappelen in blokjes van 2 cm. Voeg de zoete aardappelen toe aan 
het einde van de kooktijd van drie uur en kook nog ongeveer 45 minuten.
Garneer met verse koriander en serveer met rijst of brood.

Ingezonden door

Denise Weber

Petromax Product Dutch Oven ft4.5

Portie voor 3-4 personen

Voorbereidingstijd 30 minuten

Kooktijd 3 uur en 45 minuten
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RUBS, PEKELS 
EN KRUIDEN
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WE BRING YOU FLAVOUR @ WWW.REGAHRUB.EU
SCAN VOOR
BAD ASS 
RECEPTEN!
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Bezoek de website of scan de QR-code voor meer informatie.
www.forgedoriginal.com  |  forgedoriginal

Forged Rookoven.com Adv. 138,5 x 97,5 mm 2023.indd   1 16-02-2023   09:42

Bezoek de website of scan de QR-code voor meer informatie.
www.forgedoriginal.com  |  forgedoriginal

Forged Rookoven.com Adv. 138,5 x 97,5 mm 2023.indd   1 16-02-2023   09:42

Hete Kolen Compleet
Jeroen Hazeboek & 
Leonard Elenbaas
Het ultieme kamado-
handboek! Steeds meer 
mensen koken met 
de kamado, een van 
oorsprong Japanse klei-
oven. En terecht! 
Dit boek ontra� elt alle 
geheimen met bruikba-
re informatie en maak-
bare recepten.
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Verkrijgbaar in de

ROOKOVEN STORE

MEATFREEZER

powered by34
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VOOR IEDER 
BUDGET!

tenderwagyufarm.nl | Kolmansweg 95 | 8071 SP | Nunspeet 

NU VERKRIJGBAAR BIJ ROOKOVEN.COM!
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