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RECIPES
Cowboy Beans

What you need
• 1 kg kidney bonen uit blik
• 250  gram spekblokjes
• 2 uien fijn gesneden
• 2 x  400 gram gepelde tomaten
• eetlepel chilipoeder
• 1 kopje water
• 2 eetlepels worcestersaus
• 2 eetlepels bruine suiker
• 1 eetlepel mosterd
• 1 theelepel zeezout

Zet een Lodge Dutch Oven op kolen en bak het spek aan. Voeg dan alle anderen ingredien-
ten toe. Doe de deksel erop en leg er wat kolen op. Laat het geheel 2 uur pruttelen en roer 
af en toe om. Wanneer de bonen lekker week zijn doe de deksel er dan af en laat het nog 20 
minuten op de kolen staan. 

How we do it
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RECIPES
Campfire Cheesecake

What you need
• 600 gram roomboter koekjes
• 1,4 kg roomkaas
• 1 pakje vanillesuiker
• 1 theelepel vanille poeder
• 250 gram roomboter
• 250 gram suiker
• 6 eieren
• citroenschaafsel van 1 citroen

Kruimel de roomboterkoekjes in stukjes en vermeng deze met de boter. Verwarm de Lodge 
Dutch Oven een beetje met kolen (boven en onder) en bak de bodem een klein beetje en 
laat deze dan weer afkoelen (dus niet te lang op het vuur)

Sla vervolgens de eieren, suiker, vanillesuiker en citroenschaafsel lekker schuimig. De kaas en 
de vanillepoeder gladroeren en mengen met het schuim.

Leg de massa op de koekbodem en zet het 40 min op de kolen (onder en boven). Af laten 
koelen en serveren.

How we do it
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RECIPES
Mejjiones a la Marinera

What you need
• 1 rode paprika
• 1 groene paprika
• 1 kg rijpe tomaten
• 2 teentjes knoflook
• 1 laurier blaadje
• 2 rode uien
• tomatenpuree (2 blikjes)
• visbouillon (halve liter)
• 1 deciliter witte wijn
• handje amandelen of amandel  
   schaafsel
• 1 kg mosselen

Alles fijsnijden en in de Lodge Dutch Oven 1 uur op de kolen zetten. Af en toe doorroeren. 
Na een uur de bouiilon, witte wijn, tomaten puree en amandelen toevoegen en goed door-
roeren. Tweede Lodge pan op de andere pan zetten met voldoende water voor de mosse-
len. Pan sluiten en kolen op de deksel van de pan doen. Wanneer het water kookt (ca 30-40 
min)de mosselen in de bovenste pan gooien. 30 min later alles van het vuur halen, mosselen 
afgieten en door de saus roeren.

How we do it
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