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Met de Cobb kun je waar je maar wilt grillen, bakken, braden, wokken en 

roken. Hij is met de Cobble Stone al in een paar minuten klaar voor gebruik. 

En het bijzondere is: de onderkant wordt niet heet. Dat maakt koken met de 

Cobb veilig. In combinatie met het compacte design zorgt dat ervoor dat je 

op allerlei plekken plezier kunt hebben van je Cobb. Zet ‘m gerust op het dek 

van een boot. Of plaats ‘m op een picknickkleed. Of gewoon lekker op tafel in 

je eigen tuin. Overal waar je wilt, kun je genieten van een heerlijke maaltijd. 

Ontdek nu zelf de mogelijkheden van de Cobb!

MEER DAN
EEN BARBECUE
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VEILIG EN VEELZIJDIG KOKEN 
Dat is het idee waaruit de Cobb is ontstaan. 

De Cobb is ontworpen als kooksysteem voor 

de bewoners van afgelegen gebieden in 

Zuid-Afrika, mensen die geen beschikking 

hebben over elektriciteit. De Cobb bood hen de 

mogelijkheid om in een droge omgeving veilig te 

koken op vuur. Als brandstof werden gedroogde 

maïskolven gebruikt. Ofwel corn-cobbs. Daar-

aan dankt de Cobb zijn naam. Al snel kreeg de 

Cobb over de hele wereld nieuwe, enthousiaste 

gebruikers. De Cobb werd verder ontwikkeld 

en geperfectioneerd. Het resultaat is een veilig, 

compact en draagbaar kooktoestel waarmee je 

overal kunt grillen, bakken, braden, wokken en 

roken. Ontdek nu zelf de veelzijdigheid van de 

Cobb! 



Het basismodel van de Cobb is verkrijg- 

baar in twee uitvoeringen, de Cobb 

Premier en de Cobb Pro. Het verschil 

zit ‘m in het uiterlijk. In bouw, werking, 

veiligheid en gemak zijn de Premier en 

de Pro helemaal gelijk.

De mantel van de Cobb Premier is 

gemaakt van roestvast staal. Een mooie 

strakke look. De mantel van de Cobb 

Pro is gemaakt van metaal met een 

poedercoating. Dat geeft hem een stoere 

uitstraling.

De Pro is leverbaar in zes kleuren:  

zwart, aluminiumgrijs, cremewit, roze, 

pastelblauw en petrol. Zo kun je de  

Cobb kiezen die helemaal past bij jouw 

persoonlijke smaak, je tuin of kampeer- 

uitrusting. Alle RVS onderdelen kunnen 

in de vaatwasser. Bij deze modellen is 

optioneel een draagtas verkrijgbaar. DEKSEL: van roestvast staal met een 

vuurvaste knop. De gaatjes in de deksel 

zorgen voor een gelijkmatige trek en  

constante temperatuur. 

BASISPLAAT: met een makkelijk te  

reinigen Teflon® laag. Door de gaatjes 

wordt overtollig vet veilig afgevoerd. 

BRIKETTENMANDJE: voor de Cobble 

Stone of losse barbecue briketjes. 

RVS KOM: vangt overtollig vet op. Dus 

geen last van verbrande vetdeeltjes.

Kan ook gebruikt worden voor het 

garen van groente of aardappelen.

MANTEL: met rubberen antislip-voetjes. De 

mantel wordt niet heet tijdens het gebruik.

DEKSEL

MANTEL

RVS KOM

BASISPLAAT

BRIKETTENMANDJE

DE COBB
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Cobb Pro Cobb Pro kleurenCobb Premier



6 BUITENGEWOON LEKKER

“De Cobb en leuk 
gezelschap, meer is 
niet nodig voor een 
geslaagd avondje”



COBB PREMIER EN PRO COMPACT

De Cobb Premier en Cobb Pro zijn bei-

den in een compactere versie verkrijg-

baar. Deze modellen zijn ideaal als je 

weinig opbergruimte hebt, bijvoorbeeld 

op de boot of in de caravan.

Op de Cobb Compact kun je alle Cobb 

accessoires gebruiken. Hiermee kun je 

de mogelijkheden van jouw Cobb verder 

uitbreiden. De wok en de bakplaat kun 

je alleen in combinatie met de Compact 

Verhoger gebruiken.

COBB SUPREME

Kook je vaak voor grotere gezelschap-

pen? Dan is de Cobb Supreme voor jou 

het ideale model. Met deze grote broer 

van de Cobb Premier kook je met gemak 

een maaltijd voor vijf tot tien personen. 

De Cobb Supreme is een ellipsvormig 

model en maar liefst 85% groter dan de 

Cobb Premier. Hij werkt op twee Cobble 

Stones of barbecue briketjes. Ondanks 

zijn grootte behoudt het model alle unie-

ke eigenschappen van de Cobb: hij is 

veilig, zuinig, veelzijdig, in drie minuten 

heet en overal te gebruiken.

De Cobb Supreme wordt geleverd met 

een deksel, basisplaat en handvat. 

Optionele accessoires zijn het rooster, de 

grillplaat, de bakplaat en de snijplank.

COBB PREMIER GAS

Voor de liefhebbers van koken op gas 

is er de Cobb Premier Gas. Met een 

druk op de knop is deze Cobb klaar 

voor gebruik. Hij werkt op een gasbusje. 

Tijdens het koken kun je gemakkelijk de 

temperatuur regelen. 

Alle Cobb accessoires die geschikt zijn 

voor de Cobb Pro en Premier kun je op 

de Cobb Premier Gas gebruiken. Hier-

door kun je ook met jouw gas Cobb gril-

len, bakken, braden, wokken en roken. 

Bij deze modellen is optioneel een draag-

tas verkrijgbaar.

DE COBB PREMIER EN PRO COMPACT, SUPREME & PREMIER GAS

VARIATIES

Cobb Supreme Cobb Premier Gas
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Cobb Pro CompactCobb Premier Compact
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“Deze zomeravond 
willen we nog even 
optimaal benutten!”

BUITENGEWOON GEZELLIG



1312

BUITENGEWOON VEELZIJDIG

GRILLEN

Voor het beste barbecueresultaat gebruik 

je de Cobble Stone en de grillplaat. 

Je kunt ook de basisplaat gebruiken, 

maar de grillplaat zorgt voor authentieke 

strepen en een echte grillsmaak. Geef 

de grillplaat een paar minuten de tijd 

om goed heet te worden voor het beste 

resultaat.

BAKKEN

Om te bakken gebruik je de bakplaat. 

Ideaal voor gerechten als pizza, pannen-

koeken of een gebakken ei. Voor het 

bakken van brood, cake, taart of muffins 

gebruik je de basisplaat in combinatie 

met het rooster: zo kan de warmte rond 

de bakvorm circuleren.

BRADEN

Door de deksel op de Cobb te plaatsen, 

gebruik je de Cobb als oven. Om te braden, 

gebruik je de basisplaat waarbij je het 

gerecht op de plaat regelmatig keert. 

Je kunt ook het rooster op de basisplaat 

zetten, dan is omkeren niet meer nodig.

WOKKEN

Roerbakken doe je met de wok, die 

speciaal voor de Cobb is gemaakt. 

Maak een heerlijke paella, bami of ander 

wokgerecht. De wok kun je niet alleen 

gebruiken om te roerbakken, maar je 

kunt hem ook als sauspan gebruiken.

ROKEN

Een bijzondere belevenis is roken met 

je Cobb. Roken gaat eenvoudig met een 

handjevol rookpellets (van samengeperst 

hout) die je in aluminiumfolie op de 

briketjes of Cobble Stone legt. Gebruik bij 

het roken altijd de deksel.

EN DAN NU... AAN DE SLAG!
Als brandstof voor de Cobb kun je gebruik 

maken van de Cobble Stone, barbecue briketjes 

of gas.

COBBLE STONE

De Cobble Stone briket is speciaal ontworpen 

voor de Cobb. De aanmaakvloeistof is er al in 

verwerkt waardoor je geen aanmaakblokjes hoeft 

te gebruiken. Met de Cobble Stone is de Cobb 

binnen enkele minuten op temperatuur en klaar 

voor gebruik. Eén Cobble Stone geeft twee uur 

kookplezier.

BRIKETJES

In plaats van de Cobble Stone kun je ook briket-

jes gebruiken. Het voordeel van briketjes is dat 

je zelf de temperatuur kunt bepalen. Richtlijn 

voor het gebruik: 8-10 briketjes (gelijk aan 1 

Cobble Stone) voor grote stukken vlees of om 

te barbecuen of te wokken, 6-8 briketjes voor 

kleinere stukken vlees en vis, 4-6 briketjes voor 

slow cooking, bakken of roken. Je kunt ook met 

een halve Cobble Stone werken.

GAS

Kook je liever op gas? Dan hebben we voor jou 

de Cobb Premier Gas.

DE VELE MOGELIJKHEDEN VAN DE COBB
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“Onze Cobb 
reist altijd met 
ons mee”

BUITENGEWOON VEILIG
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ACCESSOIRES
MET DE ACCESSOIRES KUN JE DE MOGELIJKHEDEN VAN JOUW COBB AANZIENLIJK  

UITBREIDEN. GRILLEN, BAKKEN, WOKKEN… EINDELOOS VEEL GEZELLIGE MOMENTEN  

MET JOUW COBB.

GRILLPLAAT

Gril je vlees, vis en groentes en voorzie 

ze van authentieke grillstrepen met de 

grillplaat. De plaat heeft een antiaan-

baklaag en groeven die overtollig vet 

afvoeren. De grillplaat houdt de warmte 

lang vast.

WOK 

Met de Cobb wok maak je heerlijke roer-

bakgerechten en eenpansmaaltijden. De 

wok is speciaal op maat gemaakt voor de 

Cobb. De wok kun je ook gebruiken als 

hapjespan of sauspan. 

BAKPLAAT

De bakplaat is ideaal voor het bakken 

van bijvoorbeeld eieren, pannenkoeken 

en pizza’s. Hij heeft een mooie dikke 

bodem die de warmte goed vasthoudt en 

een antiaanbaklaag.

ROOSTER

Het rooster staat bovenop de basisplaat 

en gebruik je voor het bereiden van 

brood, grote stukken vlees of het roken 

van vis. Omkeren is niet meer nodig. Het 

rooster is ideaal als je de Cobb als oven 

wilt gebruiken.

DEKSELVERHOGER 

De Cobb dekselverhoger creëert nog 

meer ruimte in je Cobb, bijvoorbeeld 

voor het braden van een groot stuk vlees 

of het bakken van brood. Bij de deksel-

verhoger zit een kippenstandaard voor 

het braden van een hele kip. 

SNIJPLANK

De Cobb snijplank is gemaakt van 

bamboe. De deksel van de Cobb past er 

perfect op. Je kunt tijdens het bereiden 

van je gerecht de deksel makkelijk even 

wegleggen op de plank. Je kunt de Cobb 

snijplank ook gebruiken voor het serve-

ren van je gerechten. 

DEKSELHOUDER 

Met de dekselhouder hang je de deksel 

op een veilige manier aan je Cobb. De 

houder is erg handig als je de deksel 

voor korte tijd van de Cobb haalt, bijvoor-

beeld voor het omkeren van het vlees. 

De dekselhouder is geschikt voor de 

Cobb Premier, Pro en Compact.

COBB COMPACT VERHOGER 

Wil je op de Cobb Compact de wok 

of bakplaat gebruiken? Dan heb je de 

Compact Verhoger nodig. De verhoger 

plaats je op de kom van de Cobb en de 

wok of bakplaat op de verhoger. Dit zorgt 

voor een juiste afstand tussen de Cobble 

Stone en de wok of bakplaat.

WEGWERPKOM

De wegwerpkom maakt het schoonma-

ken van de Cobb wel erg gemakkelijk. 

Hij is gemaakt van stevig aluminiumfolie 

en vangt tijdens het koken het vet op. 

Klaar met koken? De wegwerpkom kan 

er zo uit gepakt worden als de Cobb is 

afgekoeld. Verpakt per 6 stuks. 
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SUPREME SNIJPLANK

De Cobb snijplank is gemaakt van 

bamboe. De deksel van de Cobb Supre-

me past er precies op. Je kunt tijdens 

het bereiden van je gerecht de deksel 

makkelijk even wegleggen op de plank. 

Je kunt de plank ook gebruiken voor het 

serveren van je gerechten. 

WATERKETEL

De waterketel is te gebruiken voor het 

opwarmen van een liter water. Door het 

venturi ontwerp kan hij tegelijk gebruikt 

worden als brikettenstarter. Het stevige 

hittebestendig rubberen handvat zorgt 

voor een goede grip tijdens het schen-

ken. De waterketel wordt geleverd met 

een draagtas.

COBBLE STONE

De Cobble Stone briket is gemaakt van 

natuurlijke materialen en zorgt ervoor 

dat jouw Cobb binnen enkele minuten 

klaar is voor gebruik. De Cobble Stones 

zijn per stuk lucht- en waterdicht verpakt 

in een doos van zes stuks en daardoor 

makkelijk mee te nemen.

COBB KOOKBOEKEN

In het kookboek ‘Op de Cobb’ vind je 42 recepten voor de 

lekkerste gerechten op de Cobb, van slow tot snel. Met 

voor-, hoofd-, na- en lunchgerechten voor visliefhebbers, 

vleeseters én vegetariërs. Naast ‘Op de Cobb´ is er nog 

een kleiner kookboek dat je makkelijk onderweg mee 

kunt nemen. De recepten in alle kookboeken zijn speciaal 

geschreven voor de Cobb. Een aanrader voor iedereen die 

de mogelijkheden van de Cobb wil ontdekken!

BESCHERMHOES COBB SUPREME

Wil je de Cobb Supreme in de zomer-

periode buiten laten staan? Dan kun je 

hem beschermen met deze nauwslui-

tende hoes die voorzien is van elastiek 

aan de onderzijde.

BESCHERMHOES COBB PREMIER GAS

Wil je de Cobb Premier Gas in de zomer-

periode buiten laten staan? Dan kun je 

hem beschermen met deze nauwsluiten-

de hoes die voorzien is van elastiek aan 

de onderzijde.

BBQ GEREEDSCHAP SET

Deze moderne set bestaat uit een spatel, 

vork, tang en een kwast en wordt gele-

verd in een draagtas. Elk gereedschap 

heeft een voetje zodat het altijd iets van 

het oppervlak ligt waarop het geplaatst 

wordt. Alle gereedschappen kunnen in 

de vaatwasser. De onderdelen zijn ook 

los verkrijgbaar.

SUPREME GRILLPLAAT

Met deze grillplaat is het mogelijk om op 

de Cobb Supreme te grillen en vlees, vis 

en groenten te voorzien van authentieke 

grillstrepen. De plaat heeft een anti- 

aanbaklaag en groeven die overtollig vet 

afvoeren.

SUPREME ROOSTER

Het rooster staat bovenop de basisplaat 

en gebruik je voor het bereiden van 

brood, grote stukken vlees of het roken 

van vis. Omkeren is niet meer nodig. Het 

rooster is ideaal als je de Cobb Supreme 

als oven wilt gebruiken.

SUPREME BAKPLAAT

Op deze bakplaat met antiaanbaklaag 

bak je wat je maar wilt, zoals eieren of 

flensjes voor de hele familie! De bakplaat 

heeft een dikke bodem en de Cobb 

verdeelt de warmte gelijkmatig over de 

bakplaat.

DRAAGTAS

De draagtas is ideaal voor onderweg of 

voor het opbergen van uw Cobb. De tas 

biedt naast de Cobb voldoende ruimte 

voor enkele accessoires. Voor de Cobb 

Premier Gas en de Cobb Supreme is een 

grotere draagtas beschikbaar.
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“Zo maken we een
doordeweekse 
avond ineens 

heel speciaal”

BUITENGEWOON KNUS



Aantal personen: 2-4

Grilloppervlak:  30 cm

Totale hoogte:  29,5 cm

Hoogte zonder deksel:  14 cm

Brandstof:  Cobble Stone  

of briketjes

Gewicht: 3,4 kg

Mantel: RVS

Geleverd met: basisplaat

Optionele accessoires:  de wok, de  

bakplaat, de Compact Verhoger, draagtas, 

grillplaat, rooster & dekselverhoger

WELKE COBB KIES JIJ?
COBB PREMIER

Aantal personen: 2-4

Grilloppervlak:  30 cm

Totale hoogte:  32,5 cm

Hoogte zonder deksel:  17,5 cm

Brandstof:  Cobble Stone  

of briketjes

Gewicht: 4 kg

Mantel: RVS

Geleverd met: basisplaat

Optionele accessoires:  draagtas, 

grillplaat, wok, bakplaat, rooster & deksel-

verhoger

Aantal personen: 2-4

Grilloppervlak:  30 cm

Totale hoogte:  29,5 cm

Hoogte zonder deksel:  14 cm

Brandstof:  Cobble Stone  

of briketjes

Gewicht: 3,4 kg

Mantel:  metaal met  

poedercoating

Kleur: zwart 

Geleverd met: basisplaat

Optionele accessoires:  de wok, de  

bakplaat, de Compact Verhoger, draagtas, 

grillplaat, rooster & dekselverhoger

Aantal personen: 2-4

Grilloppervlak:  30 cm

Totale hoogte:  40 cm

Hoogte zonder deksel:  20,5 cm

Brandstof:  Gas

Gewicht: 4,5 kg

Mantel:  RVS

Geleverd met: basisplaat

Optionele accessoires:  draagtas, 

grillplaat, wok, bakplaat, rooster & deksel-

verhoger

Aantal personen: 5-10

Grilloppervlak:  48 x 34 cm

Totale hoogte:  38 cm

Hoogte zonder deksel:  16 cm

Brandstof:  2 Cobble Stones  

of briketjes

Gewicht: 7 kg

Mantel:  RVS

Geleverd met: basisplaat

Optionele accessoires:  draagtas, 

grillplaat, rooster & bakplaat

Aantal personen: 2-4

Grilloppervlak:  30 cm

Totale hoogte:  32,5 cm

Hoogte zonder deksel:  17,5 cm

Brandstof:  Cobble Stone  

of briketjes

Gewicht: 4 kg

Mantel:  metaal met  

poedercoating

Kleur:  

Geleverd met: basisplaat

Optionele accessoires:  draagtas, 

grillplaat, wok, bakplaat, rooster &  

dekselverhoger

COBB PRO COBB PREMIER COMPACT COBB PRO COMPACT COBB SUPREME COBB GAS
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*Alleen in combinatie met de Compact Verhoger

*

*

*Alleen in combinatie met de Compact Verhoger

*

*



FACEBOOK.COM/MIJNCOBB

YOUTUBE.COM/MIJNCOBB 

PINTEREST.COM/MIJNCOBB

TWITTER.COM/MIJNCOBB

LAAT JE INSPIREREN DOOR HEERLIJKE RECEPTEN OF DEEL JOUW COBB ERVARINGEN!


