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Inleiding

Kamperen en koken, wij houden er van!

Het is een gevoel van terug naar de natuur,

maar ook lekker klungelen met je

zelfgebouwde minikeuken. Want laten we

eerlijk zijn, of je nou kookt in een camper

of op een gaspitje naast je tent: echt veel

werkruimte heb je niet!

Daarom houden wij onze recepten graag

eenvoudig met een vleugje lokaal.

Verwacht geen haute cuisine, maar wel

gezellige en kleurrijke borden. Door zelf te

koken kun je ook nog eens low-budget

kamperen. En dat maakt kamperen juist zo

leuk. 

We helpen je in dit e-book op weg met het

inpakken van je camping-keuken-artikelen

en een boodschappenpaklijst. 

Als jullie je op de camping geïnstalleerd

hebben, is het enige wat je nog hoeft te

doen: een keuze maken uit één van 26

ontbijt-, lunch- of dinerrecepten. 

Of je nu naar Tuinesië, Balkonië, Italië of

Frankrijk gaat: deze recepten kun je  overal

maken. 

Smakelijk eten en geniet van je

welverdiende vakantie. 

Carlo en Maaike

Waanzinnige Wereld

3



Wat heb je nodig?
 

Wij maken altijd lijstjes van de dingen die we

mee willen nemen. Niet alleen van onze kleding

en tandenborstels, maar ook voor onze

kampeerspullen. Al weken hebben we

vakantievoorpret door het maken van  lijstjes in

onze telefoon. We gaan graag voorbereid op pad.  

We denken na over het kookgerei, houdbare

etenswaren en dingen die we dagelijks

gebruiken. Denk maar eens aan suiker; als je

deze op vakantie koopt zit je vaak meteen met

een kilozak opgescheept. Maar dit eet/drink je

(waarschijnlijk) niet in 2 weken vakantie op. Door

alvast wat vooruit te denken en het thuis af te

wegen in een klein potje of bakje, neemt de grote

zak suiker geen onnodige ruimte in in je

campingkeukentje.  

Een goede voorbereiding is het halve werk. 

De bas i s
Uiteraard eten we ook avonden buiten

onze 'tent', maar over het algemeen

koken we veel zelf tijdens onze

vakantie. Dit maakt het kamperen ook

zo leuk, vinden wij. Want zo blijf je

binnen je budget en hoef je je niet

mooi te maken voor het restaurant. 

Onze recepten bevatten vaak maar

een paar ingrediënten en zijn binnen

20 minuten klaar. Het past perfect

binnen de camping sferen. 

Het campingleven is vaak ook

gebaseerd op improviseren. Zo werkt

het eigenlijk ook met koken. Je wordt

vanzelf creatief. 

De basis
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Pannenset en kookgerei

Kookpitje met voldoende gas 

Snijplank en (brood)mesjes

Borden, bekers, bakjes en bestek

Saladekom

Staafmixer

We maken in onze paklijst onderscheid tussen

een aantal praktische artikelen om mee te

kunnen koken op de camping en een lijst met

boodschappen die wij standaard mee nemen. 

Praktisch

Zorg dat je een praktische pannenset hebt, die

je makkelijk kunt opbergen. Maar vergeet ook

zeker de koekenpan en spatel niet. 

Je hebt tegenwoordig enorm veel keus. Wij

gebruiken een tweepitsfornuis die we op een

uitklapbaar keukenkastje zetten. Maar een

skottelbraai kan ook handig zijn.

Scherpe mesjes zijn echt een must. Een grote

snijplank is handig, aangezien je geen aanrecht

hebt waar je dingen op kwijt kunt.  

Tja, je moet toch ergens mee / van / uit eten.

Je hebt tegenwoordig ook best gezellige plastic

wijnglazen, zie onze cover!

 

Salades zijn lekker fris en makkelijk te maken

tijdens je vakantie. Bovendien ook nog

hartstikke gezond.  

Misschien denk je bij een staafmixer: 'Neem je

dat nou echt mee?'. Wij vinden het heel handig

voor een soepje, smoothie of beslag.

Pakli j s t
Waterkoker

Afwasborstel, -teiltje,  -middel en

theedoek

Eetmaatje of keukenweegschaal

Peper, zout en kruidenmolentje

Havermout, rijst, couscous, wraps,

pannenkoekenmix en/of pasta

Beleg dat je écht gaat missen

Dingen die je dagelijks consumeert

Ideaal voor een lekkere kop thee of

oploskoffie ;-). 

Wie gekookt heeft, hoeft niet af te

wassen is onze standaard regel. Maar

samen is natuurlijk ook heel gezellig.

Een eetmaatje is een maatbeker voor

pasta, couscous, risotto en rijst. Ideaal

als je op vakantie geen weegschaal

hebt.  

Boodschappen tips

Kruiden geven echt smaak aan je eten,

dus zeker onmisbaar! 

Altijd handig en kun je goed mee

variëren. 

Hagelslag, pindakaas, schuddebuikjes,

of stroop

Suiker, koffiemelk, koffie, thee.. 
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O N T B I J T
g o e d e  s t a r t  



Voor 2 personen:

 

2 (rijpe) bananen

3 eieren

8 el havermout of meel

1 el kaneel

een klontje boter

Ingrediënten

Aan de slag
 Prak de bananen samen met de eieren en

kaneel tot een glad mengsel. Verhit

ondertussen de boter in de pan.

 Roer de havermout of het meel door het

mengsel tot een egaal beslag. 

 Bak de pannenkoeken aan beide zijden

goudbruin. Maak er een mooie stapel van.

Garneer ze met wat honing, marmelade of

fruit.  

1.

2.

3.

Bananen
pannenkoeken

 

Ontbijt
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Griekse yoghurt met

honing en walnoten
Een perfect ontbijtje in combinatie met
een lekkere verse croissaint. 

Griekse yoghurt is romig en minder
belastend voor je darmen. Daarnaast zit
het vol goede vetten en eiwitten. 

Neem voor 1 portie 250 gram griekse
yoghurt en schenk hier 1 el honing over
en verkruimel hier 4 walnoten over.
Voeg eventueel nog wat blauwe bessen
toe voor extra vezels voor je darmen.

Wij kopen graag lokale yoghurt en fruit
als we op vakantie zijn. Het scheelt geld
en is vaak bovendien nog veel
lekkerder. In Italië kopen wij het  liefst
nectarines. 

Thuis maken we zelf granola, wat we
meenemen in een wekpot op vakantie.
Maar dit kun je natuurlijk ook prima in de
supermarkt kopen.

Vul je schaaltje met de lokale yoghurt.
Snijd de nectarine of fruit naar keuze in
plakjes. Verdeel het fruit over je yoghurt.
Maak je yoghurt af met 4 el granola. 

Yoghurt met granola

en nectarine

Ontbijt
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Voor 1 portie:

 

4 el havermout

200 ml kokosmelk

Optioneel:

1 el chiazaad of lijnzaad

 

Toppings: 

frambozen, gehakte pistache noten

& kokossnippers

 

 

Ingrediënten

Aan de slag
 Meng de havermout met de zaden en de

kokosmelk. Zet dit mengsel voor minimaal

3 uur of een nacht afgedekt in de

koelkast/koelbox. 

 Nu hoef je alleen nog maar je overnight

oats te versieren met frambozen, gehakte

pistachenoten en kokossnippers. Doe dit

pas vlak voordat je gaat eten.

1.

2.

Zomerse
overnight 

oats
 

Ontbijt
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Smoothiebowl

 Als je een blender of kleine

keukenmachine mee hebt kun je alle

ingrediënten hierin blenden tot een glad

mengsel. Houd wat plakjes fruit apart voor

de garnering. 

1.

 

Als je een staafmixer mee hebt, blend je

eerst de banaan met de kokosmelk en

voeg je daarna eerst de kiwi toe en

vervolgens de avocado en spinazie. Blijft

de smoothie te dik? Voeg dan voorzichtig

nog wat extra kokosmelk toe.  

 

2. Schenk je smoothie in een kom. Versier

je smoothiebowl met wat extra plakjes

banaan, kiwi, blauwe bessen of ander fruit.

Als je hem nog wat vullender wilt maken,

kun je nog muesli toevoegen. 

Aan de slag

1 banaan

1 kiwi

1/2 avocado

1 flinke hand spinazie

150 ml kokosmelk 

Afhankelijk van je plaatselijke groente-

en fruitkraam. Wij gebruiken voor 1 bowl:

Ingrediënten

Als je moeite hebt om tijdens je vakantie

voldoende groenten te blijven eten, dan

kan een smoothiebowl in de ochtend een

enorme uitkomst bieden! Met een

smoothiebowl kun je eindeloos variëren en

stiekem wat wortel, spinazie, courgette of

bietjes toevoegen. Zo wordt het een stuk

makkelijker om voldoende groente te eten!

Ontbijt
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Baquette met

scrambled eggs

 Smelt de boter of de olie in een

steelpannetje. Klop de eieren los met het

room of de melk. Niet te lang klutsen. Voeg

peper en zout naar smaak toe.

 Schenk de eieren bij de boter in de

steelpan. Blijf roeren zodat het ei niet aan

de wand blijft kleven. 

 Neem de eieren van het vuur als ze nog

wat zacht en glanzend zijn. Roer er nog wat

extra boter en kruiden door. 

 Verdeel het ei over twee borden en

serveer met baguettes en cherrytomaatjes.  

1.

2.

3.

4.

Aan de slag

2 baquettes 

1 el olijfolie of boter

4 eieren

4 el room of melk

Peper en zout

Optioneel: kruiden als bieslook,

rozemarijn en tijm

Voor 2 personen:

Ingrediënten

Koken, bakken of scramblen, met eieren

kan het allemaal. Thuis gunnen we onszelf  

vaak de tijd niet om het klaar te maken.

Tijdens vakantie maken wij meer tijd voor

dit soort ontbijtjes. Lekker met wat

cherrytomaatjes en vers brood er bij.  

Ontbijt
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- Nutella & aardbei 

- Pindakaas & banaan 

- Roomboter & jam 

uit de regio 

Toppings

 Snijd de baguette & beleg met jouw topping!

Wij zijn dol op baguettes en zoete ontbijtjes! Je kunt

een baquette met zoveel lekkers beleggen. Als echte

Hollanders nemen we vaak hagelslag mee op vakantie.

Maar in de topping-lijst hiernaast geven we je nog meer

heerlijke opties  voor het ontbijt. Het enige wat jij hoeft

te doen:

1.

Aan de slag

Zoete Baguettes 

Ontbijt
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LUNCH
e v e n  b i j t a n k e n  



- Avocado & gerookte zalm of gepocheerd ei

- Parmaham, pesto & mozzarella

- Geitenkaas & gegrilde groenten

- Brie, komkommer, honing & walnoten 

- Locale charcuterie zoals: jambon de paris,

jamon iberico of carpaccio  

Toppings

Experimenteer 
Ieder land heeft zijn specialiteiten. Stap

eens binnen bij de lokale slager of probeer

met handen en voeten in de supermarkt bij

de versafdeling wat verschillende

vleeswaren en kaas in te slaan. 

Ook voor de vegetariërs zijn tegenwoordig

steeds meer opties te vinden. Laat je

verassen door de smaken van het land. 

Hartige
baguettes

 

Lunch
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Watermeloen salade

 Snijd de watermeloen in stukjes. Als je niet

van pitjes houdt kun je deze verwijderen.

Snijd de feta in blokjes. Ris de

muntblaadjes van de takjes. Hak de

blaadjes fijn. 

 Leg de watermeloen in een schaal en

verdeel de feta en munt hierover.

Besprenkel de salade met balsamico

crème, olijfolie en peper en zout.  

1.

2.

Aan de slag

Halve middelgrote watermeloen

150 gram feta

3 takjes verse munt

Balsamico crème

Olijfolie

Peper en zout naar smaak 

Voor 2 personen:

Ingrediënten

Wist je dat watermeloen familie is van

komkommer en pompoen? Watermeloen

is dus eigenlijk groente. Het is heerlijk

om even te snacken, maar je kunt er

dus ook een lekkere salade mee maken. 

Lunch
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Voor 2 personen:

 

100 gram sla

2 tomaten

1 gele paprika

1 rode ui

150 gram feta

50 gram groene olijven

Olijfolie, peper en zout 

Ingrediënten

 Was de sla en snijd de sla fijner indien nodig.

Verdeel de sla over een kom. 

 Snijd de tomaten, paprika, rode ui, feta en olijven in

stukjes of partjes. Verdeel dit over de sla. Je kunt

eventueel nog verse kruiden zoals oregano

toevoegen voor extra smaak.

 Besprenkel de salade met olijfolie, peper en zout.

De salade is heerlijk met wat brood en olijfolie.  

1.

2.

3.

Aan de slag

Griekse salade

Lunch
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Witlof salade

 Snijd de onderkant van de witlof af en

verwijder de harde kern. Snijd de witlof in

reepjes. 

 Schil de sinaasappel en verwijder de

vliesjes van de partjes. Vang het sap van de

sinaasappel op. Meng de witlof, de

sinaasappelpartjes en het sap in een

saladekom. 

 Meng de mosterd, honing, olijfolie, peper

en zout tot een dressing. Als het te dik

blijft, kun je nog wat water toevoegen. Als

het te bitter is, kun je extra honing

toevoegen. 

 Hak de walnoten fijn. Schenk de dressing

over de salade.  Verdeel de walnoten over

de salade.  

1.

2.

3.

4.

Aan de slag

Ingrediënten

Witlof is een groente die zowel rauw als

gekookt gegeten kan worden.

Tegenwoordig is de groente niet zo

bitter meer, maar de combinatie met

sinaasappel en honingmosterddressing

zorgt voor een frisse zomerse salade. 

Lunch

2 struikjes witlof

1 handsinaasappel

20 gram walnoten

1 el fijne mosterd

1 el honing

2 el olijfolie

Peper en zout 

Voor 2 personen: 

Dressing:
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Voor 2 personen:

 

2 gekookte eieren

1 krop romeinse sla

1 focaccia

50 gram parmezaanse kaas

2 el olijfolie

1 teen gehakte knoflook

 

Dressing:

1 el mosterd

sap van 1/2 citroen

1 teen gehakte knoflook

een scheut olijfolie

1 el mayonaise

peper en zout

 

Ingrediënten

Aan de slag
 Was de sla, snijd grof en verdeel over de

kom. Snijd de focaccia in stukken en meng

met de olijfolie en knoflook. Bak het brood

in een droge koekenpan tot de croutons

goudbruin zijn.

 Mix alle ingrediënten voor de dressing

door elkaar. Pel de eieren en snijd ze in

partjes. Verdeel de eieren en de

parmezaanse kaas over de sla. Besprenkel

met de dressing. 

1.

2.

De salade is ook lekker met gegrilde

kipfilet. 

Caesar salade
 

Lunch
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D I N E R
s a m e n  g e n i e t e n



Voor 2 pizza's:

 

2 (verse) pizzabodems zonder saus

50 ml tomatensaus

2 bollen mozzarella

Italiaanse kruiden

Toppings naar keuze

Olijfolie

Bij voorkeur een gietijzeren pan

Ingrediënten
 Snijd je toppings en de mozzarella alvast fijn.

Verhit een scheut olijfolie in de pan. Beleg de

pizzabodem nog niet!  

 Bak de pizzabodem zo'n 3 minuten aan één

zijde en keer om. Beleg de pizza dan meteen

met tomatensaus, Italiaanse kruiden,

mozzaralla en je toppings. Bedek de pan met

een deksel zodat de kaas kan smelten. Bak

nog zo'n 3 minuten tot de pizza gaar is. Let wel

op dat je pizza niet aanbrandt. 

1.

2.

Aan de slag

Pan pizza
Diner

Als je een beetje op je budget wilt letten tijdens je vakantie, dan ga je waarschijnlijk niet iedere

dag uit eten. Maar heb je wel zin in pizza? Dan is dit een top alternatief als je geen oven hebt. 
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Pasta salade met

tonijn
Een frisse, vullende maaltijdsalade gaat
er altijd in op vakantie. 

Neem voor 2 personen 120 gram pasta
naar keuze en kook deze volgens de
aanwijzingen op de verpakking. Snijd
ondertussen een halve komkommer, 1
rode ui en 2 tomaten in kleine stukjes.
Laat een blikje tonijn uitlekken. Meng
de pasta, de groenten en tonijn in een
saladekom met gemengde slamelange.
Breng op smaak met olijfolie, peper,
zout en italiaanse kruiden. 

Pasta is altijd een goed idee! Je kunt er
zoveel mee. Maar als je verse pomodori en
basilicum hebt, dan kun je pas echt
genieten!

Voor 2 personen kook je 120 gram (verse)
pasta naar keuze volgens de aanwijzingen
op de verpakking. Snijd ondertussen 1 ui, 2
teentjes knoflook en 5 pomodori tomaten.
Verhit 1 el olijfolie in de pan. Bak de ui en
knoflook zo'n 3 minuten en voeg de tomaten
toe. Voeg een bouillonblokje toe en laat
even koken. Giet de pasta af en voeg deze
bij de saus. Schep de pasta op de borden en
bestrooi het met verse basilicum en
parmezaanse kaas.

Pasta met zelfgemaakte

tomatensaus

Diner
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Risotto

 Snijd de knoflook en ui fijn. Verhit de boter

in een grote diepe pan en bak hierin de ui,

knoflook en de risottorijst zo'n 3 minuten

tot het glazig is. Blus het af met een scheut

witte wijn. 

 Schenk gekookt water in de pan tot de

risotto onder water staat en breng het aan

de kook met een bouillonblokje. Voeg de

doperwten toe. Blijf roeren en schenk

continu water bij als de risotto droog

gekookt is. Doe dit zo'n 30 minuten. 

 Proef of de risotto gaar is. Als hij nog te

hard is, kook dan nog even door. Als hij

gaar is, voeg dan het sap van een halve

citroen toe voor wat frisheid. 

 Verdeel de risotto over 2 borden en

bestrooi het met parmezaanse kaas en

rucola.  

1.

2.

3.

4.

Aan de slag

150 gram Carnaroli risotto rijst

1 bouillonblokje

300 gram doperwten

1 rode ui

1 teen knoflook 

3 el parmezaanse kaas

1/2 citroen

1 klontje boter 

een scheut witte wijn 

evt. een handje rucola

Voor 2 personen:

Ingrediënten

Risotto is een rijstgerecht uit het noorden

van Italië. Er zijn drie soorten waarvan

Carnaroli de lekkerste en romigste is. Dan

weet je nu welke je moet kiezen als je in

de supermarkt staat. 

Diner
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Couscous met gegrilde

groenten en feta
Voor 2 personen snijd je 1 rode ui, 1
paprika, 1 aubergine en 1 courgette in
reepjes.  

Doe 150 gram couscous in een kom en
schenk hier kokend heet water bij tot de
couscous ongeveer 1 cm onder water staat.. 
Voeg hier 1 el olijfolie aan toe en zet de
kom zo'n 5-10 min afgedekt weg.  

Verhit je grill(pan) en grill/bak de groenten
tot ze bruine streepjes hebben. Brokkel 100
gram feta fijn. Meng de groenten door de
couscous en  bestrooi het met feta. 

Je kunt het op smaak brengen met peper,
zout en olijfolie.  

Voor 2 personen doe je 150 gram couscous
in een kom samen met 40 gram rozijnen en
schenk hier kokend heet water bij tot de
couscous ongeveer 1 cm onder water staat
 
Snijd 1 komkommer zeer fijn. Lepel de pitjes
uit 1 granaatappel. Meng dit door de
couscous met 1 takje gesneden munt. 

Schenk 150 gram griekse yoghurt in een
schaaltje. Voeg hier 1 el olijfolie, het sap van
1/2 limoen, 1/4 zeer fijn gesneden
komkommer, 1 takje fijn gesneden munt en
peper en zout. Roer dit door elkaar tot
tzatziki. 

Eet de tzatziki bij de couscoussalade.  

Couscoussalade met

rozijnen en tzatziki 

Diner
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Voor 2 personen:

 

- 4 volkoren wraps

- 300 gram (vega) kipfilet of kipkrokant

- 4 el yoghurtbalsamicodressing

- 1 avocado

- 1 komkommer

- 1 paprika

- 1 mango

 - een handje ijsbergsla

Ingrediënten

Aan de slag 
Gril of bak de (vega) kip tot het goudbruin

is  en snijd in reepjes, net als de

komkommer, paprika, avocado en mango. 

Je kunt kant-en-klare yoghurtbalsamico

dressing gebruiken, maar je kunt het ook

maken. Meng 100 ml yoghurt met 1 el

balsamico, peper en zout. 

Beleg de wraps met de groenten, (vega) kip

en ijsbergsla. Schenk er wat

yoghurtdressing over en rol de wraps op.  

Summer wraps
 

Diner
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Paëlla 

 Snipper de ui en knoflook fijn. Verhit

olijfolie in een diepe grote pan  en bak de

ui en knoflook goudbruin. Voeg de rijst toe

en bak omscheppend mee. 

 Voeg de tomatenblokjes, doperwten en

groentebouillon toe. Breng het geheel aan

de kook. Laat de rijst volgens de

aanwijzingen op je verpakking gaar

worden.

 Schep de zeevruchten door de rijst en laat

nog 5 min. met de deksel op de pan op

laagvuur meegaren tot de zeevruchten

warm zijn.   

1.

2.

3.

Aan de slag

150 gram gele rijst

250 gram zeevruchten

200 gram tomatenblokjes

200 gram doperwten

1 ui

1 teen knoflook 

250 ml groentebouillon

2 el olijfolie

Peper en zout naar smaak 

Voor 2 personen:

Ingrediënten

Het nationale gerecht van Spanje is

Paëlla. Het bestaat uit olijfolie,

saffraan en rijst. Daarnaast bevat het

ook groenten en kip, vlees en/of vis. Er

bestaan zelfs speciale skottelbraai

paëlla pannen.

Diner
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