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InDieKombuis

Of jy ’n druppeltjie of ’n 
stroom oor jou kos gooi, 
Banhoek Chilli Oil is ’n 

bottel wat op elke tafel hoort.
Hierdie rissie-olie is deesdae 

nie net op eie bodem ’n treffer 
nie, maar hulle voer ook uit na 
talle ander lande waar dié eg 
Suid-Afrikaanse produk die 
landsvlag met trots wapper.

In 2017 is Banhoek Chilli Oil 
in die wynland van Suid-Afrika 
gestig nadat die eienaars gefrus-
treerd was oor die tekort aan ris-
sie-olies op plaaslike én interna-
sionale rakke.

Die inspirasie agter die han-
delsmerk is ’n sauce piquante 
wat hulle ontdek en geniet het 
terwyl hulle in Europa gewoon 
het. Daarna het hulle wat hulle 
’n passieprojek noem begin in 
die kombuis van hul woning. 
Nie lank nie of die kombuis was 
te klein en die motorhuis het nie 
meer plek gehad vir al die voor-
raad nie. Dit was tyd om uit te 
brei en die ligging in Kylemore 
was ideaal.

Net die beste rissies, wat in 
Kylemore gegroei word, word ge-
bruik vir die olies. Hulle pluk 
dit, sondroog dit en daarna word 
dit gekook en gehalte kanola-olie 
word gebruik as die basis van 
die olie.

Die hele produksielyn is ook te 
sien met ’n besoek aan die per-
seel. Jy kan deur vertoonven-
sters loer na waar die rissies ge-
kook, gefiltreer en die olie ge-
maak word, asook waar elke 
bottel met die hand sy etiket kry.

Banhoek Chilli Oil het gegroei van ’n klein onderneming by die eienaars se huis tot ’n suksesvolle saak wat ook 
goeie uitvoer geniet.

Olie met ’n tikkie skop
Dosyne rissies, olies en produksiemetodes is uitgetoets voor die perfekte Banhoek Chilli Oil gevind is en vandag is dié 
handelsmerk internasionaal suksesvol. Suzaan Potgieter het by hulle gaan kuier om meer uit te vind.

Kuier in 
Kylemore

Banhoek Chilli Oil is heelweek 
oop vir besoekers waar jy ’n 
olie-proe kan doen of net 
aanklop om van die rissie-olie 
te koop.
Hulle Taste Kitchen bedien 
ontbyt in die oggende en 
middagetes soos pizza, 
burgers, pasta en slaaie.
) Vir meer inligting, besoek 
banhoekchillioil.co.za of 
kontak 021 300 0795 vir 
besprekings of navrae.

Met die weer wat draai, is ’n panne-
koek met ’n bietjie rissie-olie net 
wat jy nodig het. Genoeg vir vier 
mense.

Wat jy benodig
Deeg:
) 400 ml melk
) 3 eiers
) 30 ml kookolie
) 225 g koekmeel
) Sout na smaak
) 30 ml kookolie vir die pan (om 
    in gaar te maak)
Vulsel:
) 400 g spinasie, gewas en 
    opgesny
) 30 ml Banhoek Chilli Oil 
) 30 g uie, opgesny
) 400 g dwergsampioen, in kwarte 
    gesny
) 4 eiers, gekook (gebraai, gekook 
    of geposjeer)
) 200 g spek, gaar gemaak soos jy 
    daarvan hou
) 150 g kaas van jou keuse 
) Sout en peper na smaak

Maak dan só
Deeg: Meng die melk, eiers en olie 

saam in ’n bak.
Sif die meel en sout in ’n ander 

bak en voeg die eiermengsel by. 
Meng tot glad met geen klonte en 
plaas eenkant.

Vulsel: Maak ’n klein potjie vol 
water en blansjeer die spinasie vir 
een minuut. Plaas dan in yswater 
om die kleur te behou. Druk die ori-
ge water uit voor jy dit gebruik.

Verhit die Banhoek Chilli Oil in ’n 
pan en gooi die uie by. Braai vir 
1 minuut en voeg die sampioene by, 
braai vir 3-4 minute.

Voeg spinasie in die pan en maak 
warm. Verdeel in vier voor jy panne-
koeke vul.

Pannekoek: Bestryk die pan in 
olie en vee uit met papierhanddoek. 
Plaas die pan op medium hitte en 
gooi 125 ml van die pannekoekdeeg 
in (draai die pan sodat die deeg 
orals oor die bodem vloei). Bak vir 
1 minuut op elke kant.

Herhaal tot al die deeg op is.
Bou die pannekoek: Plaas die 

pannekoek op ’n bord, plaas die vul-
sel, spek en eier bo-op en sprinkel 
kaas oor. Gooi nog Banhoek Chilli Oil 
oor as jy wil!

RESEP: Gevulde soutpannekoek

’n Bietjie rissie-olie maak van ’n gevulde pannekoek ’n uitstaande dis.

Hierdie is verseker een van die 
mees veelsydige produkte om in 
jou kombuis te hê, want jy kan 
daarmee kook of dit ná die tyd 
oor jou kos gooi. 

Wat die olie so lekker maak, 
is dat dit geurig is, maar nie jou 
mond doodbrand nie. Jy kan ’n 
bietjie gebruik om enige maal-
tyd mee op te kikker en as jy 
hou van lekker brandkos, kan jy 
meer gebruik.

Banhoek Chilli Oil deel hul ne-
ge gunstelingmaniere om die 
olie te gebruik:

) Saam met soetpatat: 
Of jy soetpatat-tjips maak of ’n 
gebakte soetpatat, die olie sal 
die soetheid daarvan uitbring – 
amper soos soetrissiesous.
) Drup oor tamaties: 
Gooi kersietamaties in die pan 
saam met knoffel en ’n knippie 
sout en suiker, en natuurlik ’n 
bietjie van die olie. 
) Saam met pasta: 
Kikker jou pasta op met ’n tik-
kie van die rissie-olie. Dit gee ’n 
skop en maak dit selfs lekker-
der. 
) Oor gebakte eiers: 
Begin jou dag met ’n bietjie ris-
sie deur dit oor jou eiers te 
gooi.
) Meng met komkommer: 
Komkommersop vir ’n ete is 
verfrissend, veral met ’n ekstra 
byt danksy die olie. 
) Gebruik soos ’n brandsous: 
Met die olie wat by amper alle 
disse pas, kan jy dit as ’n 
smaakmiddel (soos tabasco) 
gebruik in alles.
) Gooi by groente: 
Braai jou groente in die pan met 
’n bietjie rissie-olie – dit sal nu-
we geur in jou groente blaas. 
) Voeg dit by jou slaaisous: 
Moenie vervelige slaaie eet nie, 
want met die olie se spesery 
kan dit ’n treffer wees. 
) Marineer daarmee: 
Die Banhoek Chilli Oil is ’n goeie 
toevoeging tot die marinades 
vir jou braaivleis – lekker vir ek-
stra geur in jou vleis.

Gebruik 
só jou 

rissie-olie


