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Voorwoord

Indien u de Indische guechten maakt zoals ik a iD dit kookboek

~J:r:a~!
!::~c:;,;:~;~.~
keukcotips.)

:::=

!,~

Alle ingrediënten die ik gebruik zijn in Nederla.od te koop , ia de
lnditcbe winkel or in het betere warenhuis.

Veel vene ingrediënten, zoalsdjaht,gember , laos, sereh, lombokeDL
zijn ook op de markt verkrijgbaar .

Bijna a11egerechten die ik ~brij(

zijn uitstekend te kombi.DemJ
met de rijst waarvan ik de kookwijze voor u uiteeaz.et.
Wanneer u met de verscbillcodegerechten uw rijsttafel gaat samensteUcn doet u er verstandig aan , eenmaal aan tafel, met het 7.aCbtste
gerecht te beginnen en met het pittigste te ei.odjgen.
Op der.e wiju zal uw Indisch avontum cca succesworden.

M. A. Kcubmy-vao

Beckom

Voor de kennen en liefhebben van de Indische (niet te verwarren
met de Chinees-Indische) keuken is mevrouw 'Oma' Keasbmy

=begrip.
De reocpten,die zij uiteindelijkheeft prijs willen gevee, vormen de
buis vao het succesdat zij aJ jaren niet baar Indische restaurant ,
een der beste in Nederlaad, oogst.
Met 'OMA'S INDISCHE KEUKENGEHEIMEN ' is een kookboek ontstaan, waarin op eenvoudige eo begrijpelijke wijze de goheUDcnvan de Indische keuken wordengeopenbaard.

de uitgever.

Rijst gerechten

RIJSTKOKEN
Het koken van rijst, levert de Nederlandse huisvrouw vaak de
(on)nodigc hoofdbrekens.
Vaak neemt zij baar toevlucht tot droogkook rijst.
Wanneer u echter aewoae rijst kookt zoals Oma het hier beschrijft
zult u een prachtige droge korrel krijgen, die een sieraad op uw
tarcl zal zijn.

LONTONG(rijstlu1sseotj~)
ingrediintm:

rijst

Van darmpapier of katoen maakt u een zakje van 14 x 22 cm, dat
u aan lln zijde open laat.
U vult het zakje met gewassen rijst tot ± 4 cm onder de helft en
u naait de bovenzijde dicht.
U kookt de rijst gaar en u verwijdert het zakje.
Als hij opgediend wordt snijdt u blokjes van de rijst.
(De lontong is ook panklaar in de Indische winkel te koop.)

Lonton.gis met verschillendegerechten te kombineren.
De s.ausdie hierbij hoort is SAJUR LODEH.

BUBUll AJAM (rijstepapmet kruldenen kip)
ingrediinun:

J braadkuikm (ill shUckm gesnedni)
2 kopfas rijst
handje prei (gesnedni)

½lumdfrselderîe (geZMdni)
zout
3 theelepels ve-tsin
I kopje dikke kokonnelk

U wast de rijst en u kookt hem in water (verb. 500 gram rijst op 4
glazen water), samen met kip, prei, selderie, vc--tsin en zout D&&r
smaak. Als de rijst en de kip gaar zijn voegt u de kokosmelk toe.
U eet dit gerecht met ABON-ABON, OENGDENG
DENG.

of SERUN-

LOTl'EK WNTONG
Voor de bereiding van dit gerecht kunt u LOITEK {GERECHT
VAN ALLEEN GROENTEN) volgen.
U voegt er echter J in blokken ge.rMdm /ontong aan toe.

TAPE KET AN ITAM (zwarte l<etanrijst • gegiste
kleefrijst)
ingrediënten:
½ pond btan
½ pond ragi (tot poeder gestampt)
2 kopjes water
U weekt de ketan een uur lD koud water, u laat het uitlekken en
u stoomt het 20 minuten.
Nu brengt u de 2 kopjes water aan de kook en u voegt de ketan toe.
U baalt de pan van het vuur en u roert de ketan goed door. Daarna
stoomt u weer 1S minuten.
U doet de kctan in een kom en strooit er de fijngemaakte ragi bij.
Ketan en ragi worden goed vermengd .
Deze massa wordt vervolgens in een schone stopfles gedaan en
bewaard op een warme plaats. Na ± S dagen is de TAPE KET AN
eetbaar .
Wilt u het gerecht langer bewaren, dan zult u het, na het vermengd
te hebben met S/4kopje gekookt suikerwater moeten invriCZICn.
Ragi ia verkrijgbaar in de Indische winkel.

NASI PUTIH (Beras)
ingrtdiënten:

500 gram gewoM willt rjst
zout1144rstnQQ/c

U wast de rijst tot het water er beld_er uitziet.
..
U doet de rijst in een pan en u giet er water op tot de nJ1t 2
vingerkootjes ond~r het water staat. __
.. _ .
Op een middelmatig vuur kookt u de nJst tot het water biJna 11mgckookt (de rijst staat nu boven het water), dit duurt± IS minuten.
U zet het vuur klein en u legt tussen het vuur en de pan een kook•
plaalje, om aanbranden te voorkomen. Zo laat u de rijst ± 10
minuten staan. Nu doet u de rijst in de rijststomer• (als u die niet
heeft, neemt u hiervoor een vergiet, die u in een pan met warm
water :zet) en u stoomt hem gaar.
• ID iedere winkel voor huishoudelijke artikelen of lndiscbe
winkel is de ee0.voudigeemaille rijststomer te koop.
Tegenwoordig zijn er echter ook elektrische rij&tstomers op de
markt.

NASIKUNING
ingrediën.len:

500 gram gewone rijst
1 hand"o/ ketan

± 4 kopjes kokosmelk

½ kopje t1ochtvangerasptekunjit (gezeefd)
J afgestreken.eetlepel kerriepoeder

3 blaadjespandan.
zouln.aarsmaak
U wast de rijst tot het waler helder is.
Nu laat u de rijst en ketan ruim I uur weken in wateren kunjit. (De
rijst staat goed onder water.)
U giet de rijst af en u laat hem uitlekken in een vergiet.
Als de rijst goed is uitgelekt doet u hem in een pan, samen met de
kokosmelk, de pandan, de kerriepoeder en het zout.
De rijst moet 2 vingerkootjes onder de kokosmelk staan.
U zet de rijst op middelmatig hoog vuur, waarop een kookplaatje
ligt, en u laat hem koken tot de kokosmelk is ingekookt(± IS min.).
U stoomt de rijst in de rijststomer (of in de vergiet in de pan met
warm watert') gaar. Laat hem afgedekt staan.
• Zie ook kukus (Oma's keukenuitdrukkingen).

.Rti-t··.UC.lmeHOll\\·oma· Keasberry
,:;c_,:n.in>;e
van het befaamderestaurant
D;oi.1a ..magniet plakkenen moet zui,·er
.m ~maakzi_in.
Daaromv.ebruiktk SILVO
rij,1.dan"eet ik zekerdal ik de beste rÎJSt
hd:i.Gebruikook SILVOrijst. ,,am
Sll \0 nJ'ilen mijnreetpten begrijpen
di.;a;1r,olkome11··.
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Vlees

FRIKADEL PAN (pangebaktIn de oven)
ingrediënten:

750 gram gehakt
2 sneetju brood
3 eieren

3 teentjes knojlook
zout

peper
nootmuskat1t

boter of margarine
soja (ketjap}
Muk het gehakt aan met eieren, knoflook, zout, peper en nootmuskaat. Maak een paar sneetjes brood in melk fijn en kneed ze
samen met het gekruide gehakt.
In een goed beboterde vuurvaste schaaJ doet u het gebakt, dat u met
een vork wat aandrukt, en u bestrooit het met wat paneermeel.
Vervolgens doet u er hier en daar een vlokje boter open uzet hct30
minuten in een matig warme oven (stand 4).
Voor het opdienen maakt u van peper, boter, soja en een theelepel
vet-sin een sausje.
U giet het sausje over het gehakt en u zet het geheel nog even in de

oven.

FRIKADEL SMOOR
ingrediënten

voor het gehakt:

500 gram gehakt

2 meerjes brood in ~Ik gewtekt
2 eieren
peper
zout
nootmwktuJt

boter of margarine

voorde }Ms:

I ui
stukfa bo1erof margariN
Jo 4 eetlepelssoja (keljop)

zou,

Zie voor de bereiding van het gehakt FRIKADEL PAN (PANGEHAKT IN DE OVEN).
Vervolgens draait u ba]len, die u in boter of margarine braadt .
Voor de jus begint u met het fruiten van een gesnipperde ui, waaraan u achtereenvolgens soja, wat water en zout naar smaak toevoegt.
In deze jus laat u de frikadellen goed gaar worden.
Voordat u opdient, bindt u de jus met wat maiuna.

FRIKADELKOOL (gebaktgeroldIn koolbludjes)
ingrediënten
voorhel gehakt:

z~ FRIKADEL

PAN

{PANGEHAKT

PAN

(PANGEHA.KT

IN DE OVEN)

voor de jus:

zie FRIKADEL
IN DE OVEN)

voorde kool:

enige bloderen grome of wille kool
kokend woter
3 d 4 eetle~Js boter of morg01iM
cocktailprikkers

Bereid het gehakt zoals bij FRIK.ADEL PAN (PANGEHAKTIN
DE OVEN), echter zooder het te braden .
De koolb laderen, waarvan u de djkke nerf heeft weggesneden, legt
u even in kokend water, zodat ze soepel worden.
Nu rolt u de rauwe gehaktballen in de koolbladeren ,u prikt deze met
enige cocktailprikkers djcht en u bakt ze in de boter.
U braadt de fribdellen in een jus , bereid als die van FRJKADEL
PAN.

Il

FRIKADELWMBOK (gebakt in grote pepen)
illgrediinlen

~rhetg eluJkt:

zie FRIKADEL PAN ( PANGEHA.KT IN

rrrder:

J grolt pepers
J à 4 eetlepels boter of margariM
J eierdooi er

DE OVEN)

U bert:idt betgebakt als bij FRIK.ADEL PAN (PANGEHAKT IN
DE OVEN), echter zonder het te brad en.
De grote peperssnijdt u open, u ontdoet ze van het zaad. u wast ze

en u droogt ze met een schone theedoek.
U vuJt het getiakt met de pepers en u baalt ze door het losgeklopte
eigeel.
Daarna paneertu ze, eo u bakt u in de olie.

FRIKADEL KENTANG (droog gebakkenunlappelgehakt)
;,.g,ediintm:

500 gram aardapptlm
JOOgramgeluJk1
Jutleptlprei
J eetlepelselderie
nootmuskaat
peper
zout
2 eierdooi,rs

olie
U kookt de gewassenaardappelenîo de schil gaar.
U schilt ze, u wrijft ze fijn en u vermengt ze met het gehakt. de
fijngesneden prei, de selderie en 2 eieren .

Peper, zout en nootmuskaatvoegt u naar smaak toe.
Van de massa maakt u plane rondjes, die u even doorhet lo1goklopte eigeel haalt, door de pancenncel haalt en die u tenslotte in
de bete olie goudbruin-bakt.
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SAMBAL GORENG TAOGE (of zooder) VLEES
Zie voor de b(-mdjog van dit gereçbt SAMBAL GORENG

KJPPELEVERTJES MET PETAIBONEN.

De kippelevers worden echter vervangen door ,aop en in blokfrs

gunedm rwuMtt.J of pauk, .

SAMBAL GORENG DAGING (-bol
Tlees)
îngrtdthtlen:

-

YU

500 gram pou/tt

2 tttltptls sambal ~ltk
J .,
J tuntfas lcno.Jlook
/ ½:thultptl lrOIJi
1 u1ltptls tamorindt uit • flts
Zr<HUptprs
2 grotM ptptrs

2 bloadjts salam
J kopjt1 duJtu kok<>RMlk
I ½ kopfr dilcb kokomwlk
11/i kopjt olit

'""'

suiktr

U snijdt de ui in stukjee en de pepers in lange dunne reepP,
Sambal oelek, knoftook co trassi wrijft u in de vijzel fijn.

U mengtdeze.massamet detamarindeen u fnûthetmctuicopepcn.
laos en salam in de olie.
Zout eo su.ikervoegt u toe naar smaak.

U roert er de poulet en de dunne kokosmelkdoor en u laat alles
inkoken tot bel vlees goed zacht is.

Nu roert u er de dikke kokosmelk doorheen.
U kookt het gerecht tot de olie boveo komt.

BUMBURUDJAXVAN VLEES
ingrediinltn :

$()() gram pou/tl

of lfflM

lui
4 tttrttfrs knoflook
l½:tltaltptldjffltna
I tttltptl ktlUmbar
13

6 kemiris
I eetlepellaos
3 blaadjessalam
2 llingerlengres
lier se sneh (in de Mlft orn-

gesneden)
J ½ theelepeltrassi
3 kopjes d!DIM kokomulk
J ½ kopje dikke kokosmelk
I kopje olie
zout
suiker
U stampt knoflook, ui, djinten, ketumbar, kemiris en triwi in de
vij:r.elfijn.
U fruit de massa in de olie. Laos, salam, sereh, zout en suiker voegt
u oaa.rsmaak toe.
Hierdoor roert u de poulet of Jende en de dunne kok<>611lel.k..
Wanneer het vlees goed zacht is voegt u de dikke kokosmelk toe.
U laat dit gerecht inkoken tot de olie komt bovendrijven.

BUMBUKERRIEVAN VLEFS
ingrediintnr:

500 gram poulet of /enk

I ui
3 teentjes knoflook

6kemiris
I ½ theelepeldjintnr
I eerlepelketumbar
J eetlepel laospoederof 2 schijffas laos
2 w·ngerlnrgre1sereh,inde helft opengerwdn
2 à 3 blaadjessalam
I ½ theelepeltrassi
I eerlepel krmjitpoetkr af J rlnxerlmgi,
lltrsek1111jit
fljngemoalct
3 kopjes dunne kokosmelk
J ½ kopje dikke kokomr1lk
I kopje olie
suiker

'""'

Zie voor de bereiding van dit gerecht BUMBU RUDJAK VAN

VLEES,
14

BUMBU OPOR VAN VLEES
Dit recept is identiek aan BUMBU KERRIE VAN VLEES.
De kunjitpoeder vervangt u hier echter door ½ lhttleptl luntjur-

poederen u voegt war wille peper (/theelepel) toe.

DAGING BUMBU BAlJ (Bali-•lees)
ingrediinten:

500 gram poulet, Jendeof rvndvlu1
l½IU

:4 :'!'(o,!s:,'!::,
(kleine Sp<lllllff ptptr)
tumjes knoflook
I½ tMelepel tras,i

::=::~%~P""''

½ kopje ketjap ~nreng
Yskopje olie
az!jn
wam ( of bouillon ran poulet)
U kookt het poulet zadlt.
In de vijzel wrijftu ui, knoflook, sambal, lombok rawiten trwi fijo.

~e':aan:!~!'t
i:O!e
t°c!~
:: :::jeenw!:'1!/:"~oo
eneen

&ebeutjeazijn.
U roert het vlees erdoor en voegt suiker en zout naar smaak toe.
U laat het gerecht even doorsudderen.

SEMUR VAN VLEES (aestoofd •lees)
fngredilntm :

750gramletttk in plalcknagesn1dffl

2 uiffl
J lttntjel knoflook
J ullepels soja (btjop)

J d 4 udeptll bottr

ware,

zout
,,.,,.,
nootmwkao1
IS

u kruid1de lende met peper. zout en nootmuskaat eou laat het
vleeszo een poosje staan.
.
Intussen snijdt u de uien en de knoflook heel ~Jn.
.
U braadt het vlees in de hete boter aan alle Zijden goed bruin.
Nu voegt u de kruiden, de soja en een scheutje water toe.
Op een lage pit laat u het vlees gaanuddercn .

LAPJES VAN BRAADVLEES(aestoofdelapjes)
illgredilnlm:

750 grom ontlapfrs (gtmetkn. UI stulcfrs
van±/Ocmlangmlcmdik)

1•""
J tttltpels

ketjap (soja)

bottr

zout

P'P"

nootmuskaat
wattr

U maakt een mariaade van de fijngewrevenuien, de ketjap en het
zout, de peperco de nootmuskaat, waarinu het geklopte vlees -

~=~o
u

f!:U: :0':

::!nbii=::
d-;
legt de lapjes vlcea
oetjes naast elkaar.
U zet de panopeen laagvuur en u keert het vleesaf en toe, zodat de
vleessappennaar buiten komen.
Zodra het vlees enigszins droog begint te koken, doet u er voorzichtig wat heet water bij. Dit herhaalt u tot het vlees goed zacht i1.
Dit gerecht is bestemd voor de rij!iltafel, maar put ook goed bij
aardappelen en groenten.

LAPJES MET TOMATEN
Voordit recept verwijzenwiju naar LAPJES VAN BRAADVLEES
(GESTOOFDE LAPJES). Alleen voegt u bieraao , op het lutat.,
t11igtwrs gesMdtn tomaten of wat tomatntpurtt toe.
16

SATE BABI (aaü Tllll nrkembaujes)
ingrtdiinun:

750 gram rarkDUlratufas (111 ,ierkt111tt
blokjes genwdtn)
lui
2 tttr1tfrs knoflook
½ kopje ketjapmanis
l"P"
zout
l eetlepel djinttn tn btumbar

U kruidt de varkenshaasjes met peperen zout en u maakt een man.
oadc van de fijngewreven ui, knoflook en de ketjap. U laat de
marinade goed in het vlees trekken.
Daarna rijgt u het vlees aan saté-pennen en u roostert het op open
vuur (houtskool) gaar.

SA'IÉ KAMBING (aaü ,1111
geile- of lamsl'lees)
ingrediënten:

750 gram geit~ of lanuvlus (in blokjes
gesneden)
2 teentjesknoflook
sop van

½ cilrom

½ kopje ketjap (soja)
zout

l"I"'
garMring:

rauwe uitjes

U kruidt de blokjes vlees met peperen zout.
In een sausje van fijngewreven knoflook, citroensap en soja laat
u het marineren.
Wanneer de marinade goed is ingetrokken, rijgt u het vlees aan

aatépenncn.
Op open vuur roostert u het vlees g~r.

_

Bij het serveren doet u wat rauwe uttjtS en wat kttJapsaus over de
u.té.
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BEBOTOK (gestoofd gehakt, heel ocberp)
ingrediinun:

500 gram gehakt (half om half)
lui
2 à 3 uentjes kMjwok
J eetlepel droge lombok rawit
2 eetlepels sambal
1 vinger/engtek1111jit
of ½ afgHtrekm eet•
lepel kenrjurpoederof 'ltrH kentjvr
]eieren
J utlepel ketumbar
½ utlepel djinten
3 à 4 kopjes kokosmelk
J vinger/engtesereh
2 schijfjes laos
2 schijfjes djerukpurut
2 blOJJdjes
salam

U kneedt het gehakt met de fijngewreven ui, de fijngewreven knof.
look, sambal, lombok rawit, kentjur, eieren, kctumbar, djiaten en
kokosmelk tot een massa.
U neemt een tulbandvorm en u doet hier het gebakt in onder toevoeging van laos, sereh, djerukpurut en salam.
U stoomt het gehakt au-bain-marie gaar.

RAWON VAN VLEES
ingrediënten:

18

750 gram poulet
l½ul
3 teentjeskrrojlook
1 ½ theelepel ketwnbar
1 theelepel kunjitprnder
/ ½ vingerlengtesereh
1 theelepel trassi
3 blaadjes djerukpurut
2 blaadjes laos
1blu~ks
2 111l,pe/1o/it
zout

,,,,,
taogt

seltkrk
sambaltrtwl
In I liter water trekt u bouillon na bel vleea.
U wrijft ui, knoflook, kunjit, lr&IIÏ en keluweU in de vij7.elfijn en
fruit ze in de olie.
De gefruite kruiden voegt u met sereh, laos en djeru.kpurut bij de
bouillon. U zout naar smaak.
Op een lage pit laat u alles goed gaarsudderen.
Dit gerecht dient u op met witte rijst.
U strooit er per persoon I eetlepel taoge, prei en selderie overhccn.
De sambal trassi serveert u er apart bij.

SAJUR BRONGKOS ('fllll ,tees)
Voor dit gerecht kunt u RAWON VAN VLEES volgen, u laat

~:~::r:::'
1{.°'raa~=~~~:c~c~:.e"::'
<;;:;~!i~~!
kokosmtlk door.

·

DADAR KEBERTU (omelet, gmild met kerriegehakt)
lngrtdiinttn
,oor Ml gtholct:

2$0 gram gtholct

½•'

2 tuntjts knoflook
4 knnirls
J afgtstrtktn tttfeptl kttwnbar
1 thttltptl djinttn
½ thetlepel kunjitpotdtr
1 thttleptl trrusl
ZOIII

suiktr
1 tttltptls olit

~ :;;:;;;;:::;m
I kopje dlkkt kokomwlk
19

3 eieren

voor~ omelet:

100 gram prei
100 gram selder~

ID de vijzel wrijft u ui, knoflook, kemiris, ketumbar, djinten , kunjit
poeder, trassi, zout en een k.Jein beetje suiker 6jn.
U fruit dit mengsel in de olie met laos en salam.
Hierdoor mengt u het gebakt. Als alles gaar ia doet u er de kokos.
melJc bij en u laat het al roerend droogbakken .

De eieren kJopt u los met prei, selderie en zout. U bakt hiervan een
omelet. die u vult met het kerriegehakt.

EMPAL (droog gebakken geluuid Tlees)
ingrediintm:

500 gram bie.fto.ppm
I glas dikke kokODMlk
4 teentjes kMjfook

2 theelepels ketumbar
½ theelepel djintm
zout
suiker
1 kopje olie
U kruidt de kokosmelk met knoflook, djinten, zout en suiker.
Hierna doet u de gesneden bieflapjes in de saus en u laat ze hierin
droogkoken.
U klopt het vlees met de ulekan (stamper van de vijzel).
U bakt de geklopte lapjes in de olie.

DENDENG BLADO
ingrediënten:
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500 gram biejlapp,:n (in plakken gelMden)
I ui
3 teentjes kMjlook
I theelepel ketwnbar
½ theelepel djillten
zout
3 à 4 eetlepels tamba/ (uit ttnpotje)
+ lombok rowit
2 schi.fffrs Jao1
2 eetlepels olie
2 kopjes dikb kokomvlk

Dezelfde bereiding als EMPAL , alleen de dr oge empaJ i.nkokeo in
ttoveDStaande hete knûden. ea laleo koken tot de kruiden aan het
,tJ«s blijven plakken.
Oe bieftappeo kookt u iD weinig water.
lD de vijzel wrijft u ui, kno8ook , dj inten, sambal, ketum.bar,zout
m suiker fijn en u fruit bet met laos in de olie.
U roert de kokosmelk hierdoor en u laat in de verkregen saus de
lapjes droogkoken .

DENDENGTERDf
bitjl4ppnt ( in lapje, gtmeden)
5 koniris
1 ui
2 tttntfrs knoflook
l thetltptlt,4Sli
½ theeleptl kehlmbar
1/ithul eptl djimen

5()() gram

2 3Chij/frsIIWS
1 ,ingtrJengte strth

zout
suiker
J tttltptl tamarinde Wt dl jk1
½:kopfrolie
J glas diklu kokosmelk

U wrijft de kemîri.s, ui, kno8ook, trassi, ketu.mbat , djiDtea en
tamarinde fijn in de vijzelen u voegt zout en suiker naar smaak toe.
Hierdoor roert u de kokosmelk . In dit meng,el laat u de lapjes
in.koken. Mocht het vlees echter niet zacht geworden zijn, dan nog
wat (met water) verdunde kokosmelk toevoegen en opnieuw laten
inkoken .

RENDANG VAN VLEES OF VAN OSSELEVER
ingmliinten:

500 gram UI blokjes gnn1dm ""'4,kt,
osseleRr
J ui

of

::::t;;:~
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5kemiris
J thttltpel k1111jitpMMr
/ tttl tptl sambol
/ vinger/engteurth
3 schijfjes laos
2 blaadjessalam
2 blaadjesdjtrukpurut
250 gram kokosmttl
suiker
zout
2 kopjes olie
± 2 kopjes dikke kokosmelk
ID de vijul wrijft u ui, knoflook, traMi, kemiris, kunjit en aam.bal
fijn met suiker en zout naar smaak. Samen met laos. sereh en salam
doet u dit mengsel bij het vlees.
U giet hierbij de dikke kokosmelk tot het sausje boven het vlees en
de overige ingrediënten staat.
U bakt het ko.kosmecl lichtbruin, op een lage pit. daarna stampt u
het fijn en u voegt het bij het vlees.
U laat alles goed koken, totdat de olie bovendrijft. U zet het vuur
Jaag en u schept alles om tot het vlees drooggebakken is.

SAMBAL GORENG VAN VLEES
Hiervoor volgt u SAMBAL GORENG TEWR

onder toevoeging

van 500 gram httl klein gesneden blokjes ..,Jtts. U getwuiktechter
geen temuk.1111tji.

ABON VAN VLEES
ingrediënten:

500 gram nm,Mtts
I thttlepel kttumbar
½ theelepel djinten
J ui
2 tttntjts knoflook
suiker
zout
± J thnlepel tamarilw uit tMjks
J kopje olie

Het vlees kookt u zadlt en gaar, u saijdt het ia rcepje:Ior stukjel en
u sumpt bet daarna zo fijn mogelijk. (U kunt het ook door de vleamoleo balen.)
Jn de vijzel wrijfl:u ketum.bar, djintcn. ui en k.no8ook fijn.
Dit mengt u door het pw:nplC vlees met zout, tamariDdeen
suiker naarsmaak .
Terwijl u goed blijfi roeren, bakt u de ABON VAN VLEES in de
olie krokant .

illgrediinlffl:

750gromp<Nhl
5 knniris

2ui,n
3 teffllfas knojl()Dlc
J 'Îllftrlengte ge"'"rwo11el
2 vingerlengte sereh

1
~.:!f:'
7'!:::::t:
½ 11teekpe1djinlm

2 ttlltpels ol~

Van de poulet trekt u bouillon .
De kruiden wrijfl:u ia de vijz.clfijn en rruit u in de olie.
Verder volgt u bet ru:ept SOTO AJAM (SOTO VAN KIP).
U kunt ook bumbu-kuning gebruiken voor de aoto madun.
Van de gekookte poulet kuot u de BUMBU-KUNING bereiden. (Zie betreffende recepten.)

IERRIE DJAWA
ingrediintm:

500 grom poulet

250 gram kral>Nljes
5 grotM pepers

5 rodepepers

I grolt ui
J 1eenljes knoft()Dlc
J 1/wlepel kunjitpottkr

2 schijfjesgntt«rwortel
I 1/wlepel blrlmbar

J theelepel djillten
6kemiri3
f theelepel trassi
2eetlepelsolie
J eetlepel tamJJrindeuit de fles
2 blaadjes laos
2 stukjes sereh
zout
2 glazen dikke kokosmelk

Van het vlees trekt u bouillon in water tot het gaar is.
Rode en groene pepers snijdt u grof .
Ui, knoflook, kunjit, gemberwortel, ketum.bar, djinten, kemiris,
trassi en tamarinde wrijft u fijn in de vijzel.
Dit mengsel fruit u met de pepers en de laos in de olie en u voegt
het bij de bouillon, waarin het vlees zit. Zout naar smaak.
Nu gaan de stukjes sereh in de bouillon en u roert de kokosmelk

erdoor.
Indien u van een extra scherp gerecht houdt, kunt u voordat de
kokosm elk erdoor geroerd wordt , nog wat lombok rawit door de
K.ERRJE DJAWA doen.

GULAI ARAB
ingrediênJen:
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250 gram lams- of geitevlees of krabbetjts
van geit of lam
2 grote uien
5 teentjes knoflook
/ ½ theelepel ketumbar
I theelepel djinten
1 theelepel noonn11Skaat
1 theelepel kruidnagel~,
1 theelepel kane el
2 à 3 schijfjes gemberwortel
2 theelepel, kunjitpoeder
sambal
zout
ruiker
3 stukjes sereh
½ kopje olie
3 à 4 glazen dikke kokosmtlk
I kopje dflJIM kokomttlk

U wrijft al.Ie kruiden in de vijzel fijn co u fruit ze in de olie. Sambal,
r.out en suiker voegt u naar smaak toe.
U haalt vlees of krabbetjes goeddoor dit mengsel en u bakt zeevu

moe.

U voeg1 geleidelijk de dikke kokosmelk toe.

GEBAKKEN KIKKERBll.LETJFS
i,rgrediëntm:

J2 kikkerbilletjes
4 tuntjes knoflook

1 eetlepels maggi
2 d 3 eetlepel$bloem
water
zout

pepe,
olie

U marineert de kikkerbilletjes in de fijngemaakte knoflook co maggi.
Van bloem, water co kruiden maakt u een duo sausje , waarin u de
kikkerbilletjes wentelt . U laat ze marineren.
Vlak voor het opdienen bakt u u in de olie bruin.

sowje:

5 runt je, knoflook

15 gram bottr

maggi
U fruit de fijngewrevenknoftookteentjes io de boter en voegt wat
maggi toe. Serveren over de kikkerbilletjes.
Hictbij kunt u stokbrood en knoflookboter opdienen.

BABI KETJAP VAN RIBLAPPEN (nrl<emnblappea)
ûtfreditmm:

500 grom riblappen
J ui
4 tetnljes knoflook
/ ½ vingerlengtegemberworttl
½kopje olie
4 d J eetlepels ketjap mant, (z«te soja)
1 kopjes ware,

zour
suiker
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De riblappen worden in blokjes gesneden.
Ui, knoflook worden in de vijzel fijngewreven en gcfnait in. de olie
De riblappen worden hieraan toegevoegd, eveneens de SOJaen de
geprakte gemberwortel. U kookt alles, u blust voorzichtig met bel
waler en u laat het vlees gaarsuddcren.

BABI TJIEN
Voor dit recept volgt u de bereiding van BABI KETJAP VAN
RIBLAPPEN (VARKENSLAPPEN), waaraan u / thttle~j

ketumbar en / 1lwelepeldjin1entoevoegt.

BABIPANGGANG (geroosterd buikspek)
ingrediinlen:

1 kilo buikspek met zwoerd
4 eetlepels spicepowder/or roasting
(borbecuekruiden)

1½ eetlepel babipanggangkrMûkn
10 tttntjts knoflook
J 1heefepelsui.sin

cognacof whisky

P'P"
zout

Het zwoerd van het buikspek wordt met ruw papier goed schoon
gemaakt, waarna het met cognac of whisky wordt ingewrc~n .
U maakt een marinade van fijngewreven knoflook, zout , peper,
ve-tsin, babi panggang kruiden, barbecue kruiden en twee eetJepcls
cognac of whisky.
U maakt inkepingen in het vlees, wrijft de marinade goed in en
laat het vlees enige uren (3 à 4) uur marineren.
Hierna wordt het vlees in ± 1 uur gaargeroosterd aan het spit,
terwijl u het af en toe met wat kruidensaus bestrijkt

BABI SAJURAN
Dil rcctpt is een kombioatie van BABI KETJAP(V ARK.ENS POOT
IN SOJASAUS) eo BOONTJES, waaraan u oog wat worteltjn,
tcwge,J leµls ketjap tnQnisen .ruikeren zout naar smaak 1oevoegt.
De BABI SAJURAN kunt u scherp maken met wat somba/ oelek
of sambal bodjak (is smakelijker!).
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BABI D:TJAP (nrkeaspoot la ooi--)
ingrtdllntffl:

1kld,w wukffifpott11 {lnstukkntgtmffllt)
200 gromkastanjtl" (p~ld)
200 gram champignon.,
½ kopje btjop ""'1IU (zoet, »Jo)
8 ttnttjts knoflook

,,,,,,,
ZOIWI

Jkopjtswaw
bottr of olie
gtmMrworttl (fijngtprolcl)

Snijd de k.noflookin dwine plakjes en bak u met de varkenspootjes
en de gember in de boter of olie.
Als de pootjes lichtbruin zijn voegt

II

de ketjap toe, het water CD

peper en zout naar smaak.
U laat allts goed sudderen.

~:C:ef
~~=!~=f~~~= :!~:.~~ta!~
zacbtzijo.
• In dit recept wordt uitgegaan van vene kutaojcs. Mocht u

echter gedroogde kastaojes gebruiken, ut deze dan eerst een riac:ht
te wekenen voeg ze iets eerder aan het precht toe.

met ,eet..,)

DAGING BRAMBANG(........,..i .iingrtdJlnttn:

]jO grom
,,,,,,,

n111,Mtt,t (in

lapjes gt.fflffffl)

tout
15 gram bom of margoriM

1 uitn
½ kopjt boMillon
J utlt~ls kttjop (soja)
nootmuskaat

U kruidt de lapjet met peper, zout en oootmuslcut en bakt ze in
de boter half gaar .
De uien snijdt u fijn en u bakt ie evcnceosio ~t boter lichtbruin.
U doet de uien bij het vleet. u voegtcent de bowlloo co daarna de

ketjap toe.

Laten ,uddmn tot bct vlees zacht i,.
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DAGING PAPRIKA
Voor dil recept volgt u DAGING BRAMBANG.

U vervangt echter / ui door J ge~
poprikapoedlr.

rode paprika "" 1 ttlfeptls

DADING TOMAAT
Voor dit recept volgt u DADING BRAMBANG .
U vervangt de uien echter door 6 tomaten.
Eventueel kuot u wat sambal bodjak toevoegen. waardoor bet
gerecht scherper wordt.

BESENGEKDAGING VAN VLEES
Voor dit gerecht volgt u BESENOEK TEGAL , u vervangt de kip

ec.hterdoor .500gram rundvltt1.

BABI SAJURAN T AHU (ftl'kenmees en garnalen)
ilfgrediinten:

J grote ui
4 teentjes knoflook
J tttlepel sambal (als u etn schap predu

wenst)
4 eetlepels olie
3 d 4 tahus (in blokjts gemeden)
/()(}grom Wlrbnsvlett (in blokjesgenwtkn)
100grom gesnetkn prd

100grom gesMdnr 1elder~
J theelepel trassi, gepoft
/ ½ theelepel ketumbar

J % theelepel djintm
suiker
zout

Ytkopje ketjap manis
kopje bouillon
25gramboter

Ui, kDo8ook, sambal,. trassi, ..ketu';llbar, dj!ote~ zout. en suiker
naar smaak, stampt u 10 de vtJzel6JD en frwt u 10 de olie.
Tahu en varkensvlees bakt u in de boter half gaar, hieraan voegt u
dan de gefruite kruiden en de groenten toe.
Voor het opdienen doet u de ketjap en de bouillon er bij.
Dit gerecht moet goed gaar zijn.

SAMBAL GORENG KENr ANG MET VLEES
Voor dit ger«bt kunt u het recept volgen van SAMBAL GORENG
UDANG MET PETAIBONEN.
u kunt de petaiboneo laten vervallen voor 4 aardappelen, die u in
dobbelsteentjes snijdt en even bakt, alvorens ze io het gerecht te
verwerken.
Het gerecht is echter ook uiterst smakelijk met zowel de aardappelen als de petaiboneo .

SATEMANIS VAN RUNDERHAAS
ingrediënten
:

SOO
gram nlllMrMIU in blokjes
Jul
7 tttntjes knoflook
J afgestreken tttleptl ketumbar

2 theelepelsdjiltten
ZOl.d

suiker
J eetlepel tamarinde uit de fles
½ kopje zoele ketjap
U

wrijnui, knoflook, ketumbat, djinten, tamari.ode, zout en suiker

naar smaak, in de vijzel fijn.
U doorkneedt het vlees goed met deze massa en u laat de ketjap
nog een halr uur afgedekt staan (marineren).
U rijgt het vlees aan satipenneo or stokjes - aan iedere pen 4 en u roostert ze io open vuur tot er wat donkere randjes aankomen.
U serveert het vlees met een gado-gadosow or een scherpe sojasaus.
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SAMBAL GORENG BASA TAHU MET KRETJEK
(krapuk van varkenszwoenl)
Voor dit gerecht volgt u het recept van SAMBAL GORENG
UDANG. Hieraan voegt u 1/e tahu in blokjes toe , die u even voorbak! in wat olie. U roert er wel dikke kokosmelk door. De garnalen
vervallen.
De KRETJEK, die in iedere Indische winkel verkrijgbaar is, eerst
bakken, daarna door SAMBAL GORENG BASA T AHU mengen.
Er kunnen ook in stukjes gesneden tempeh (licht bruin gebakken)
doorheen gemengd worden.

SAMBAL GORENG DAGING KERING
ingrtdiinten:

500 gram nuukrhaas (in blokjes gemeden)
I ui (fijnguMden)

6 tuntjes knoflook
½ kopje olie
3 rode lomboks
2 eetlepels trassiwater

2 eetleJWIStamarinde uit defles
2 eetlepels water
]eetlepels suiker

2 eetlepels ketjap
U fruit de ui en de fijngesneden knoflook in de olie, u haalt ze eruit en u bakt op dezelfde wijze de fijngesneden lombok!.
Nu bakt u, nog steeds in dezelfde olie, het vlees bruin. U voegt alle
ingrediënten toe aan het vlees en u bakt het droog.

KU LU JUK (Chinees gerecht)
ingrtdiëntm:

JO

500 gram WJrktllSNJQ.f(in dobbelsteentjes)
4 eetlepels bloem
6 ltentjes knoflook
I afgwrektn eetlepel ulderie (fijngesneden)
I afgtstrektn telltpel prei (fijngeSMdm)

zout

P'P"

water
olie of reuzel

u maakt een mooi glad papje, van bloem, fijngewrevenknoflook,
selderie,prei, water, zout en pepernaar smaak.
Hierwenteltu deatukjeavarkensvleesdoor, zodatzeaanalle kanten
goedmet beslag bedekt z.ijo.
Na ze nog evendoor de bloemgehaald te hebben.bakt u de stukjes
varkensvleesin de olie or reuzelgoudbruin.
U serveerter KU LU JUK SAUS bij, ananu en gember.

BAH-SO
ingrediënten:

JO() gram gesnedenprei

gram gesn1denseltkrie
s100,.,,.,
J komkommer

½ gemedffl groe,w of witte kool
100 gram peultjes
500 gram varkenskrabbetjes
100gram varkensgehakt
J grote garnalen
6 tetntjes knoflook
1 ei
5 theelepelsw-tsîn
2 eetlepels bloem
2 eetlepels olie
U maakt de garnalen schoon en fijnen mengt u ze met het varkens,.
gehakt,3 theelepelsve-tsin,ei co prei, selderieen bloem.
Van de krabbetjestrekt u inmiddelsbouiUoo.
U bakt de hele tahus in wat olie en daarna snijdt u ze middendoor,
zodat er driehoeken ontstaan.
De komkommersnijdt u in plakken van ± 2 cm.
Tahus holt u uit en vult u met gehakt, daarna voegt u ze toe aan
de bouillon. Kool en peultjesook. Van het gehakt dat over is dtaait
u balletjes voor de soep, die u op sm.aakbrengt met 2 theelepels
ve-tsin.U laat alles goed doorkoken.
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CHOP SW
ingrediënten:
t1oorde gehaktballetjes:200 gram varkensgehakt
l(X) grom garnalengeluJkt

::z:::;:z::
:::::::i::::::
f;;~,w

2 theelepels\'t-tsin

P'P"

:out
J ½ eetlepel Chinesesoja

½ kopje olie

overigeingrediënten
:

/50 gram varktnslllees (in stukjes)
100 gram kippeborst (in stukjes)
/00 grom garnalen

hondjegrofgesnedenprd
lumdje gesnûen groene of wille kool

handjepeulrfas
lumdjefijngesnedenbambooshoots
(reddeng)
J ui
5 teentjesknoflook
/½glas bouillon ( van de kip)
wat bloem

kopje olie
U mengtalle ingrediënten voor de gehaktballetjes goed dooreen
en u draait er niet te kleine balletjes van, die u lichtbruin bakt ia de

olie. U laat ic goeduitlek.ken.

Nu wenteltuvlees,ga.maleoeo kip door de bloem eo u bakt het in
de olie lichtbruin.
Prei, kool, peultjes en bamboo zet u intussen met de bouillon op.
U haalt vlees co kip uit de olie en u fruit hierin de fijngewrevenui
en knoflook,
Nu voegt u gehaktballetjes, vlees, kip en gefruite kru.ideobij do
groenten, u brengt alles op smaak met wat peperen ve-tsinenu laat
het gerecht even doorkoken.
U serveerter SAMBALVOOR BAH SO bij.
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uirgebreideriJmafû

tahu gor en,:, petjil.frikadel

nasi rames met saté babi en krupuk

rudjak manis. panKsir goreng met saus
udani wotjap. atjar ljampur. ikan boli. ikan taotjo

ajam smo"'· ajam pa11gga11,i:,
mlan,'( wotjap

BAH PAO
;ngudiintne
vulling:

J ttll tptl prei (jijn.gtSMdn)

~5';~:~
:t;tza~SN!dm)

2 tMtftptls Vt--tsin
J d ,f ettftptla zotte kttjop ( sojo)
lui

S teentje;,k,wjlaok
J afgestreken ee1/eptlsuiker

zout
peper
J udeptl boter
U &nijdt ui en k..aoftook en u fruit ze in de boter. U voegt prei,
selderie, varkensgehakt, ve-tsi.n, ketjap, suiker , zout en peper naar

smaaktoe.
Op een lage vlam roert u alles even goed door elkaar.
U laat de vulling afkoelen en u zet deze afgedekt in de koelkast .
De vulling moet kompakt en koud zijn aJs u het gebruiken gaat .
500 gram tar~blottn
deeg:

25 gromkonîngsgist

1 afgestreken tttltptl boter
I eetlepel suiktr
J d 2 eieren

1 glas lauwe melk

zout
veMijpopier
U roert het gist voorzichtig los met de lauwe melk.
Dan voegt u beetje bij beetje het bloem toe, de boter, de suiker,

zoul naar smaak en de eieren.
U kneedt en slaat het deeg goed, zodat het soepel wordt.
U maakt van het deeg een rol met een doorsnede van ± 7 cm.
U snijdt er plakjes van ± 2 cm van.
Op ieder plakje doet u /½ dessertlepel V\lllingen uvouwt de plakjes
dicht.
Van vetvrij papier beert u inmiddels vierkantjes geknipt van 7 1. 7
cm, hier legt u de dicht gevouwen plakjes op.
U laat ze I uur rijzeo op kamertemperatuur(± 20 graden).
U stoomt de BAH PAO in 10 minuten gaar, terwijl u de stoompan ardekt met een schoon servet.
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RISOLLES (lendde flensjes)
De 8eosjei bakt u op de bekende wijze.
ingrediinlen
wx,rdt Vflllîng:

/ ui

150 gram gehakt <1
/ stukfrs kip
J volleeetlepel gesMden prei
J volle eetlepel gem1dm ttldtrle
J volle tttlepel fijngesrwden.worteltfas
J volleeetlepel doperwtjes
zout
suiker
bloem
boter
J losgeklopte eidooier
melk
paneermeel
I kopje olie

P'P''

nootmuskaat
U bakt of fruit de fijngesneden ui, gehakt of kip, prei, selderie.
worteltjes en doperwtjes tesamen. Zout en suiker naar $ID.aak.
Van bloem, melk, peper, nootmuskaat en boter maakt u een sausje.
waardoor u de groenten mengt , zodat een ragout ontstaat.

Hiermeevull u de flensjes.U vouwt ze dicht, u wentelt ze door de
eidooier en daarna door de paneermeel.
In de niet te hete olie bakt u ze goudbruin .

Vis

SAMBAL GORENG UDANG (,aml,al ,u
garnalen)
ingrediëntm:

200 grom goma/en ( HollandH of Noorse)
2 à J eetlepels sambal o,lek
J ui
J teentjes kMftook
J theelepel trassi
J rode peper (lombok nvrah)
1 grotne peper ( lombok hidjou)

I schijfje laos
2 blaadjts salam

J ½ kopje dikke kokosmelk
I utleµI olie
zout

suiker

U snijdt de pepers io lange dunne reepjes,
De ui, knoflook, trassi eo sambal oelek wrijft u inde vijzelfijnen fruit

u in de olie. Laos, salam co pepers(eventueelte vervangendoor
en rode en een groene paprika) voegt u toe.

Hierdoor roert u eerst de gama1en co daarna de kokosmelk.
U brengt de sambal op smaak met wat zout co wat suiker.

SAMBAL GORENG TEMPEH BASAH
Voor de verdere bereiding volgt u bet recept SAMBAL GORENG
UDANG (SAMBAL VAN GARNALEN).
t Blok temp,h stûjdt u in kleine dobbelsteentjes. die u lichtbruin
bakt en die u als laatste toevoegt.
JS

BUMBUBAIJ VAN VIS
illgudiintm :

SOOgrom makreel, lekker~kjes of p
bakken schol

Bereidingvan de saus volgens DAGING BUMBU BALI (BAL(.
VLEES).
De vis die u voor dil gerecht gebruikt, ku.nt u ulf bakken. U ku.nt

echterook gebak.kenvis kopen.

PÉPESSAN VAN VIS
ingrediinttn :

grom wrse makrttl•, schtl,i.,.. of
kabelftmwfiiel
3 eetlepels sambal oelek
J ui
S teentjesknoflook
6bmiris
4 blaodjesdjerukpurut
S(X)

½ kopje dikke kokosmelk
/ ½ rhtelepeltrassi
½ kopje olie

tout

suiker
aluminiwnfolie
U wrijft de ui, de looflook , de sambal, de trassi en de tcmiris in de
vijzel fijn. Zout en suiker voegt u naar smaak toe. U rruit het men&
·

sel inde olie.
U voegt djerukpurut en dikke kokosmelk toe.

Hierin laat u de vis marineren tot de olie eruit komt.
Nu wikkelt u de vis stukje voor stukje met wat kruiden UIdealumi·
niumfolie.
Zorgt u er welvoor dat de vis aan alle kanten goed in de kruiden tigL
U roostert de vispakjes,.onder regelmatig keren, onder de grill of

in de oven gaar.
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SAMBAL GORENG EBBIE KERING (Sllllbol ,oa
clrooggebaklr.en
&edroo&de
pnwea)
ingruibllen:

j()()

gram gedroog~ gomolm (ebbW)

lw
2 ttt11tjes knt>ftook
I rode lombok
J eetlepels olie
.ruiku

De garnalen worden in kokend water geweekt, waarna u ze Iaat
uitlekken en fijnstampt in de vijzel.
U bakt de garnalen licht (in de wadjan), zonder olie, onder goed
roeren.
Nu mengt u twee eetlepels olie door de garnalen en u blijft goed
roeren tot ze goudgeel zien.
Vervolgens snijdt u ui, knoflook en lombok fijn. U fruit z.e in eeo
eetlepel olie.
U mengt de kruiden door de gebakken ebbic co u brengt het geheel
op smaak met zout en suiker.

PJNDANG KUNING VAN VIS
ingredlénten:

I kilo makreel, nu,ekbams, wijtingof karper (in mott11)
lui

2 lombok merolr (rood)
/ ½ thetlepef trassi
I ,ingerlengte kunjit of 1 ttrlepel

kunjitpoeder
2 d 3 teentjes knoflook
3 schijffessereh

2 schijfjesgemberwortel
zout
J tluelepel miker

azijn
l½literwattr
Aan een sat6-pen rijgt u de, in vieren verdeelde ui, de lombok, de
tra5,5i, de kunjit en de teentjes koo1look.
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U roostert ze in open vuur bruin, hiervoor kunt u ook de gu.
vlam gebruiken.
[Dtussen heeft u het water aan de kook gebracht.
Hierin doet u de geroosterde kruiden, zout naar smaak, de suiker,
de sereh, de gember en de schoongemaakte vis. U laat dit gaar~
sudderen .
Als laatste voegt u wat azijn toe, maar beslist niet te veel.

PJNDANG KETJAP VAN VIS
Voor dit gerecht volgt u PINDANG KUNING VAN VIS, waar.
aan u echter 4 à 5 eetlepels lutjap (soja) toevoegt, tijdens het
koken van de vis.

ATJAR KUNING VAN VIS
ingrediinlen:

/ kilo makreel
I eetlepel tamarinde uit tk fles
zout
2 kopjes olie
½ theelepel kunjitpoetkr
½ui
2 teentjes krwjlook
stukje gemberwortel
4 kemiri3

azijn
suiker

U snijdt de makreel in moten en u marineert ze in de tamarinde en
zout, daarna bakt u ze in de olie (waarvan u twee eetlepels afneemt
om straks de kruiden in te fruiten).
Nu wrijft u gemberwortel, kem.iris, ui, knoflook en kunjît in de

vijzel fijn. U voegt zout, suiker en azijn toe en u fruit dit menpel
in de achtergehouden olie.

Proeft u even of het gerecht goed zoetzuur is, anders rustig nog wat
azijn en suiker toevoegen.
Wanneer het gerecht even is doorgekookt
makreel in de saus.
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doet u de moten

SAMBAL GORENG TAOTJO MET GARNALEN
;ngrtdiinten:

100 gram taotjo ( of k/dn blikje)
]rode pepers
2 grome µptrs
/ui

:I schijfje
:~:'/:p:t::!°:,~epoft
sereh
2 schijffas laos

100gram garnalen
J ½ glas dikke kokosmelk
tamarinde uil defles
suiker

½ kopje olie
Pepers in Wlgc, schuin gesneden, repen. Ui, knoflook, trassi,
sereh en laos snijdt u heel fijn. U fruit alles in de olie. U voegt de
taotjo en de garnalen toe en u bn:ngt alles op smaak met wat suiker
en tamarinde.
Hierna roert u de kokosmelk erdoor. U laat het gerecht inkoken.

BRENGKESSANUDANG (gamalen)
ingrediënten:

300 gram garnalen
3 lepels sambal
J grote ui
3 teentjet ktwjlook
½ eetleptl loospoeder
½ theelepel trassi gepoft
½ kopje dikke kokosmelk
tamarinde uit defles
zout
suiker
½ kopje olie
aluminiumfolie

Alle kruiden wrijft u in de vijzel fijn, behalve de laos. Tamarinde,

zout en suiker voegt u naar smaak toe.
U roert de kokosmelk erdoor en u voegt de garnalentoe.
Let u erop dat het een vaste substantie wordt!

39

U mu.kt 4 pakjes van aluminiumfolie, waarover u de gekruide
garnalen verdeelt. Alvorens de pakjes te sluiten doet u de laos erbij.
U stoomt de pakjes boven water of in de stoompan en u roostert ze
dw-na in de oven of op open vuur, op een rooster.
De garnalen kunt u vervangen door udere vissoorten.

REMPEJEH VAN GARNALEN OF VAN TERI
(kleine zeevisjes)
JOlepelsrijsteme~I
ingrediënten:
4 eetlepelsbloem
dikke kokosmelk
I theelepelketumbar
½ theelepeldjinten
4 teentjesknoflook
½ theelepelk1111jitpoeder
zout
200 gram garnalenof ter/
3 kopjes olie
U maakt ftensjesbeslag van rijstemeel, bloem en kokosmelk.
Het beslag kruidt u met ketwnbar, djinten, knoflook, kunjit en
;r:out(naar smaak).
De garnalen of teri roert u door het beslag.
In de wadjan bakt u krokante koekjes, door aan de rand van de
wadjan telkens een eetlepel van het beslag in de hete olie te laten
glijden.

GIMBAL VAN GAR."IALEN (allang)
ingrediënten:

½ theelepeldjinten
J theelepelketumbar

3 teentjes knoflook
1 eetlepelbloem
zout naar smaak

3 eetlepelsdroge kokosmul

200 gramfijngewrevengarnalni
3 eetlepelsdikke kokosmelk

± 3 kopjes olie

lei
( eventuul wotfip.gemedni prei en selderW)

U maakt een dik bes1ag van bakmeel, kokosmelk en ei, waardoor
u de kruiden mengt met de eventuele groenten,
U vormt er koekjes van, die u in de hete olie goudbruin bakt in de
wadjan .

UDANG GORENG (gebakkenChinese gonwea)
tngredilnun:

8 g;ott garnalen ( Chin1se)
2 tenujes knoflook
peper

zout
4 eetlept/J boter
1/ikopje water
botersaw

U pelt de garnalen, zonder het staartje te verwijderen.
Van water, zout, peperen knoflook maakt u een sausje, u anijdt
de garnalen ruggelings open en u wut ze goed.
In het sausje laat u ze ± 30 min. marineren.
U bakt de garnalen, nadat ze uitgelekt zijn in de boter bruin en
u presenteert ze overgoten met botersaus.

UDANG WOTJAP (Tllll grote garnalen)
De garnalen behandelt u a1s bij UDANG GORENG (GEBAK•
KEN CHINESE GARNALEN)
ingrediin.ttn:

4 YOllt tetltpt/J blotm
4 tttnljts kN)jlook

zout

!½ theeleptl

vt--tsin

P'P"

Mm in dllffN plakjts ( om elke garnaal tt
vtrpakken)
paMtrmttl
olit
sawje:

gtmmgd%146of gt5Mdenkomkomm t r
1 ui
3 tetntjts krwjlook
3 tttltptb olit
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enigestukjes gekonfijtegember + aanJum.
gend siroop
J kopje tomatenketd1up
suiker
zout
azijn
maizena
U maakt een beslag van bloem, knoftook, ve-tsin en peper.
De gepelde garnalen haalt u hierdoor, u wikkelt ze in stukjes bam,
u haalt ze weerdoor het beslag, u rolt ze door de paneermeel en bakt
ze in de olie krokant.
U legt ze op een schaal en u garneert ze met gemengd zuur of kom•
kommer.
Hierover giet u het sausje, dat u als volgt bereidt:
Ui co lcnoftook wrijft u in de vijzel fijn en fruit u in de olie.
Hieraan voegt u de fijngesneden gember toe en I kopje tomaten•
ketchup. Zout, suiker en azijn naar smaak . (De saus moet zoetzuur
z;ijn.) U bindt het sausje 101 bes]uit met wat maizena.

UDANG TAOTJO (van grote garnalen)
Zie voor de bereiding van de garnalen UDANG WOTJAP.
U rolt de garnalen nu echter niet in de ham, maar u wentelt ze door
de bloem.

ingrediinten
voorhet sousfr:

w,ordl gDrMrîng:

1 ui
4 teentjeskMjlook
3 eetlepels taotjo
J kopje tom4tenketchup
3eetlepels olie
suiker
peper
zout
azijn
ve-tsin
enige slablamlfrs
1 tomaat
gemengdzuur

Ui en knoflook wrijft u fijn in de viju:1 co fruit u in de olie.
U voegt de taotjo en de tomatenketchup toe.
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Met suiker, azijn, ve-tsin, zout en peper brengt u alles op smaak.
U laat het sausje goed doorkoken en u bindt het met de bloem en
wat water.
U giet de saus over de gebakken garnalen en u garneert met sla,
tomaat en gemengd zuur.

SAMBAL GORENG UDANG MET PETAIBONEN
ingrediinten:
J ½ groene + I ½ rode peper ( of paprika
groen+ rood)
1 grote ui
6 teentjes knoflook
I ½.eetlepel sambal oelek
1 theelepel trassi gepoft
½ kopje olie
200 gram gekookte garnalen
J ½.kopje dikke kokosmelk
1 blaadjes salam
1 blaadjes djerukpurvt
lschijfjesfaos
zout
suiker
I½ theelepel tamminde uit deffes
/00 gram fi jngesnetkn petaibonen

Ui, knoftoolc,sambal en trassi wrijft u in de vijzel fijn en fruit u in
de olie.
U voegt de garnalen toe , u laat ze even meebakken en u doet de
kokosmelk erbij en pepers of paprika in fijne lange schuine repen
gesneden. Dit roert u goed door.
Nu voegt u petajbonen, salam , djcrukpurut, laos, tamarinde, zout
en suiker naar smaak toe.
U laat deze sambal inkoken tot de olie bovendrijf\.

SATÉ UDANG BFSAR (saté van g,ote ganwen)
ingrediënten:

8 grote gomalm
6 teentjes knoflook
zout
2 thttlepels R-tsin
wam

U pelt de garnaJen , u snijdt ze in de rug open en u wast i.e.
De knoflo ok wrijft u fijn en mengt u met zout, wat water en ve-tslD.
Hiermee wrijn u de gama1en in (laten marineren) . U rijgt de gama.leo
wrvolgensaanhout eo &atéstokjes (1 ga.maal , in de lengte, &8Jl ~
stokje) en u roostert ze op open vuur .
U dient ze op met het sojasausje .

GEHAKT VAN GARNALEN, DROOG GEBADEN
ingrediïnten:

100gramgomolen
S teentjesknoflook
l kleiNui
l eetlepelfijngeSMdenprei
l ttt lepelfijngemeden selMrie
1 SMetjesbroodin melk geweekt
1 sneetjes broodin kokOstMlkgeweekt
J eieren (wat ei apart houden)
J theelepelketumbar
½ theelepeldjinttn
J theelepel kunjit
J theelepeltra.rsi
zout
pept,
JOlepels rijste~el of bloem
olie

De garnalen stampt u in de vijzel fijn, evenals de knoflook en de
ui.
U vermengt de garnalen , ui, knoflook , pr ei, selderie, ei, ketumbar,
djinteo, kunjit, trassi, peperen zout goed met elkaar.
Van rijstemeel, geweekt brood en 2 eieren maakt u een papje, dat
u goed door het gehakt mengt.
U maakt van het gehakt platte rondjes, die u daarna door het
paneermeel ha.alt.
Jo de olie bakt u ze mooi bruin.

BEBOTOK TERI
ingrediinten:
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100 gram teri (kleiM zenisjes)
½fijngesnedengroe11eof wil te kool
1 rode lomboks, heelfijngemedffl
J groeM lombok.1,heelfijngeSJVdffl

150 gram geraspte kolco,
lei

1 b/aodjt;rsalam
1 .,
5 tetnljts knoflook
4bmiri.l

~'~:~~t;j::;

1 theelepels suiker
1 ½ theelepel zout
1 theelepel trassi

1'fef::;::;:k~";1:ro'=1~

alumin.iumfolie

Ui, knoOook, kemiri,, ketu.mbar, djiotcn , suiker, zout, traai en
laospoeder wrijft u iD de vijzel6jo.
Dit mengsel mengt u heel goed met de gewassen tcri, de kool, de
lomboks , het kokos, bet ei en de salam.
U roert er de kokosmelk doorheen.
Met het alwniwumfolie maakt u er pakjes van, die u in ongeveer
½ uur ga.at stoomt.

FRIKADEL VAN GROTE GARNALEN GESTOPT
IN HET OMHULSEL
ingredlinlen:

:~:~:';ef';;;~~n
prd .
J utlepel .fijngesnedmselderie
1e~rm

/ ½ theelepel ve--tsin
½ mettje brood :onder kom in melk geweekt
1 tetntfa, knoflook
olie
U haalt de garnalen voon.ichtig uit buo pantser, zodat de pantsers
heel blijven. Kop co staart laat u aan het omhulsel zitten. U laat ze
even in lauw water weken co u spoelt ie daarna goedschoon .
Vao de garnalen maakt u gehakt, waardoor u prei, selderie,
brood, eimo, ve-tsin en fijngewreven knoOook kneedt.
U vult de garnaleopantsertjes met het gehakt , u baall ze door ei co
paneermeel en u bakt ze in de olie goudbruin.
4S

ANGSJOHIE
ingrediintm:

4 grott sclwflenof 1ong'llisstn
zout

P'P"
olie

watslo
atjar (zoet zwu)
ku Jujuk saw
U maakt de scboUenor tongen schoon, u wrijrtzegoed i.Dmet peper

garnering:

eo zout en u bakt ze io de olie goudbruin.

U servtiert de vis met wat sla, atjar en ku lu juk saus.

IK.AN TAOTJO SAUS (ris in gekn,idetaotjo saas)
ingrediénun:

4 lekkerbek.fes (kant en kllMU wrkrijgbaar

of ulf tt bakken)
lw

5 ,eentjes kM.flook
2 eetlepels boter
I eetlepelselderie,fijngtsrwden
J tttlepel prei.fijngesneden
J "olie eetleµls taorjosambal goreng
½eetlepelw-t.sin
5 à 6 eetlepelstomatenketchup
1 eetlepelsketjap manis ( zoete ioja)
J eetlepel azijn

zout
SMikU

kopfa water
Ui en loo8ook sJUjdtu fijn en fruit u io de boter.
Selderie, prei en sambal taotjo voegt u hieraan toe.
Nu roert u de ~t&in, de tomatenketchup, de gember co de ketjap
erdoor. Laat het even doorpruttelen co voegt dan de azijn, zout
en suiker naar &maaktoe,
Met hel toevoegen van hel water brengt u de sa111opnieuw aan de
kook. Dez.eeaus moet lekker z.oetzuurzijn.
U kunt de TAOTJO SAUS over de YUgieten, u ku.ot er de vis ook
bij in koken.
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Gevogelte

AJAMGORENG(droog gebakkenkip)
îngreditntm:

J braadkuibn
2 kopjes olie

pepe,
zout
nootmuskaat
Hel braadkuiken wordl in stukken gesneden en ingewreven met

peperen zout.
Terwijl de kruiden in de kip trekken, verhit u de olie in een braadpan . ID de hete olie braadt u de kip goudbruin .

De gebraden k.ipgoed laten uitlekken.

AJAM SMOOR (IIDOOr\'1111kip)
ingrediintm :

1 braadkuiken
I grote ui
1 à J tttlepels boter of marga,ine

3 kopjes bouillonof water
2 d 3 eetleptls ketjap (soja)

/ ½ thttl epel maizmD
pepe,
zout
nootmuskaat
Zie voor de bereiding van het braadkuiken het reç,ept AJAM
GORENG (DROOG GEBAKKEN KIP) .
De grote ui anijdt u fijn en bakt u licht in de boter .
Braad nu de stukken kip mee en voeg bouillon orwater toe .
Zo laat u de kip gaar pruttelen.
De verkregenju&kunt u met wat maizena binden.
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AJAM KERRIE (kerrie
lngrediinttn:

VIIII ldp)

/braodkMiken
l½u i
4 ,eentjes knoflook
J kopfr olie
J afgestreken tttlepel kttumbar

½ eetlepeldjiruen
6bmiris
J theelepel trassi

wat tamarinde uil de fles
J schy/jts laos
J schijfje sereh
J bl01Jdjessalam
3 blOlldjesdjerukpurut
J theelep,J kunjitpoeder
J d 4 kopfes kokos~lk
Zie voor de bereidi.ag van het braadkuiken AJAM OORENG
(DROOG GEBAKKEN KIP) .
Ui, knoflook, ketumbar , djinten , kenûris, trassi en tamarinde wrijft
u ineen stenen vijzel fijn.
Het mengsel bakt u in de olie, onder toevoeging van de laos co de
sereh. Hierbij doet u de salam en de djerukpurut.
Nu braadt u de siukkeo kip mee.
U voegt de kUJ1jitpoed
er loc en als laatste de kokosmelk.

AJAM BUMBU RUDJAK (rode ldp met sambol)
Îllgrediêntm:

I broodkuiken

!½ui
4 teentjes kMflook
I afgestreken eetlepel btumbor
½ tttlepel djinten
6 kemiris
I rhttlepel trassi

2 thtt/epels tt1m4Tif•lkuit de fos
Jschijfjeslaas

I schijffrserth
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soli udanf(. satê babi. saté kambing, saté ajam
1~

,:oreng. spekkoe k. kuweh lapis, buo lerchees. glazen: ice shanghai,tjemlvl

...
j

ojampangg011g,
ajam rudjok, ajam nnoor, ajam ba/i

J blaadjes sa/4m
1 st1'kfr gtmberwor1d
1 à J eetfepe/J sambal
J ttiltptl paprikapotder

!~:i:;tf
~;~

kokosmelk

Zie voor de bereiding van dit gerecht AJAM K.ERRY (K.ERRY
VAN KIP).

AJAM OPOR
Voor dit gerecht kunt u het recept volgen van AJAM BUMBU
RUDJAK (RODE KIP MET SAMBAL).
U gebruikt hier echter geen kunjit, sambal en paprikapoetkr.

AJAM SETAN (hete kip)
ingrtdihllffl:

/ bram/kuiken
4 teentjes knoflook

l½ui
1 d J utfepels sambal
lombok rawit ltOiU mulllk
4 eetltpels ketjap manis ( zoete soja)
1 eetlepels tamarintk uit de jks
11/ithulepel trassi
½ eetlepel mosterd
½ kopje water
WUI

IUiJctr

U snijdt het braadkuiken UIstukken en u bakt het balrgaar.
De fijngewrevenkruiden bakt u mee.
U voegt het water toe, zout en suiker naar smaak.
U laat alles inkoken tot bet enigszinsdroog gewordenit.
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will-raïsab.v.

VOOR DE RIJSTTAFEL

*
*

speciale produkten voor de garneriDg van uw schotels
kctjaps

* sambals
• instant sausen

*

met boemboe-blokken in een wip een kompletc indiscbe
maallijd op tafel dankzij WILL- RAÎSA

• import uit : indonesit!, japan, korea, chlna, taiwan, singa-

porc en boog koog

WILL • RAISA B.V.

so

ROITERDAM

AJAM P ANGGANG (&eroosterde
kip)
ingredilntm:

2 halve biknu

zout
.ruiker

pepe,
3 rode lomboks of 2 tttlepels ,ambol oelek
(uil een potje)
1 grote ui
5 teentfes knoflook
J theelepeltrassi
2 eetlepels tamarinde uit de fles of citrtun-

,ap
4 eetleprls zoete btjap
3 d 4 eetlepels boter of mareariM
De halve kuikens wrijft u in met zout en peper, waarna u ze grilt
of roostert.
De kruiden fruit u in de boter, het water voegt u toe.
U laat de kuikcnhclftcn in de verkregen saus mccsmorcn en u grilt
of roostert ze weer.
De resterende saus wordt bij het opdienen over de kuikcnhclften
gegoten.Suiker naar smaak toevoegen.

SMOOR DJAWA VAN KIP
ingrediënten:

1 braadkip
3 lomboks
J teen1frs kMjlook
J d 4 eetlepels olie of boter of margariM
2 à 3 tttlepds ketjap (soja)

1/zkopje water
wat azijn
zout

suiker
De kip wordt halr gaar gebakken in de olie of boter.
De fijngemaakte kruiden fruit u afzonderlijk eveneens in olie o
boter.

In de verkregensaus laat u de kip gaarsuddercn.
Dit gerecht mag niet droog zijn.
SI

SAMBAL GORENG VAN KIPPELEVERTJES MET

PEIAIBONEN
ingrediënten:

100 gram pttaibonen (wtrs of gedroogd)
gram kipptlevers

j()()

/ ½ utleptl sambal oelek
1 ui
J teentjes kMjlook
J d / ½ theelepel trassi

2 schijfjeslaos
3 blaadjes salam
2 à 3 kop.fes dikke kokosmelk

zout
suiker
½ kopje olie
De pctaibon cn wast u en snijdt u in schijfjes.
De kippelcvers snijdt u in kleine stukjes.
Sambal oelek, knoflook en trassi wrijft u in de vijzel fijn.
De kruiden fruit u met laos co salam in de olie.
U voegt de kippclevcrs en de kokosmelk toe.
U laat alles inkoken tot de olie komt bovendrijven.
Deze sambal serveert u bij de pctaiboncn.
Inplaats van pctaiboncn kunt u ook peultjes of snijboDCo nemen.

SATÉ AJAM (sati TAD kip)
ingrediinten:

750 gram kipptnschnitze/J of borstvlus
(in vierkanteblokjes ge~thn)
1 ui
2 teentjes knoflook
½ kopje ketj'apmanis (zoete soja)

U maakt een sausje van fijngewrevenui, knoflook en ketjap mani,,
waarin u het vlees marineert.
U rijgt de vleesblokjes aan saté-pennen en roostert het op opea
vuur (bout1kool).

"

AJAM KODOK (em,lde kip)
ingr,dièntm:

J sttvlge brood- ofsoepkip
500 gram rarhnsgehakt
500 gram gekookte gemalen kipptleurs
100i:romfijngesnedenham

;:i~=t:===
~;~

I blikje lturpa.mi
/ klûn blik doptrwtjts
J hardgekookte eieren

zou,
pept,
kruidnogel

½ thuleptl nootmwskoot

½ theelepel ktu11el
stukfr boter

De kip vilt u - of laat u villen door de poelier - w, dat het vel
eeo geheel blijft. De vlerken en uiteinden der pootjes laat u in het

vel Dtten.
Nu maakt u de vulling.
Hiervoornoemtu het gehakt,de bam, het gemalenvleesvan de ontvelde kjp, de augurken, de leverpastei, de champignons eo de
doperwtjes.

U voegt biff'UD zout, peper, kaneel en nootmuskaat toe. U ver•

mengt alles goed met elkaar.
Met dit mengsel vult u het kippevel.
De hardgekookte eieren pelt u en plaatst u zo in het gebakt, dat
straks bij het aansnijden in iedere plak een scbijï,e ei zit.
Met een stevige naald naait u de gevulde kip dicht.
U neemt een pan die u met de kip irade rijststomer of grote met

water gevulde pan plaatst (au bain marie).
Zo stoomt II de kip ongeveer ½ uur, terwijl u eT af en toe eens in
prikt.
U zet de oven op no. 4 (matig warm) en u plaatst hierin de kip met
het vrijgekomen vocht, in een beboterde vuurvaste sçhotel.
U overgiet de kip telkens met haar eigen jus vermengd met soja,
peper, zout en boter, tot er een mooi bruin kontje is gevormd.
Dit gerecht voldoet uitstekend bij rijst, aardappelen, Vf\lCblen•
c:ompöteof doperwtjes met worteltjes.
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ZWARTZUUR VAN KIP
ingrediënlen:

J bramlkip (in stukken geSMdna)
JOOgramboter

I½groteui
P'P''

nootmuskaat
pijpjekaMel
J kruidnagels

suiker naar smaak
zout
½fles rode landwijn
azijn
U kruidt de in stukken gesneden kip met peper, zout en nootmuaka&ten u braadt baar aan in boter. U haalt de kip uit de pan en
u smoort in de jus de fijngesneden ui glazig.
U legt de stuk.ken kip terug in de pan onder toevoeging van lcn.lidnagtls, suiker, kanee.l, een scheutje water en de landwijn (rode wijn).
U laat de kip gaanuddcren.
Aa.ugezien dit gerecht zoetzuur van smaak moet zijn, kunt u eventueel wat azijn toevoegen.

Deze KlP VAN ZW ARTZUUR gut uitstekend samen met rijst,
gekookte aardappelen, rode kool of vruchtencomp8te.

SAJUR VAN JONGE NANGKA (sajur gudek)
ingrediinten:
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J brOIJdkuiken( in stukken gesneden)
1 blik jonge nangka of½: verse nangka
4 tahus (halveren in driehoekvorm)
4 hardgekookte eieren
8 kemiris
1 theelepel ketumbar
½ theelepel djinten
J ½ theelepel trassi
1 grote uien
4 teentjes knoflook
5 blaadjes ,alom
2 schijfje, laos
4 eetlepels olie

..

4 glozm dunN kokomulk
1 d 2 glazen dikke koko~lk

, ,

SMiktr
Kem.iris, ketum.bar, djinten , trassi, ui ea knoflook wrijft u 6jn.
In de olie bakt u dit kruidenmengsel met de tabu, de in stulleD
gesneden braadkuiken , de laos en de hele eieren.
U voegt de salam toe en de aangka en u roert er de dwme koko,..
melk door.
Op een zacht pitje laat u alles gaanudderen.
Tenslotte roert u de dikke kokosmelk erdoor en u laat het geheel
nog even sudderen.

SOTO AJAM (IOlo ,ankip)
ingrediënten:

1 soepkip
J uien
5 ttentjts knoflook
/ ,ingt rlengtt gembtrworttl
J schijfjes strth

pept,
zout
ve-tsin
I eetleµI trassi
2eetleµlsolie
500 gram IMrong of rijst

100 gramtaoge
100 grampref
l eetltptls t ldtrie

zakje gefruite uitjes
Van de kip trekt u bouillon .
Ui, knoflook, gemberwort el, sereh, peper , zout , trassi , wrijft u irade
vijzel fijn en fruit u in de olie.
Deze massa kookl u mee in de bouillon tot de kip zacht is.
Op een schaal schept u de gekookte rijst of lontong , hierover legt
u de in stukjes gesneden kip .
Met taoge en selderie maakt u de schaal verder af.
Tot slot giet u hierover de bouillon en u garneert met gefruite uitjes.

ss

l:ERRIE LA.KSA
ingrediêmen:

J soepkip
5 kemiris
J uien
3

1eenrjesknojl(l()k

½ theelepelkunjitpoeder
J blaadjessalam
1 stukjes sereh
150 grom versegarnolen
I ½ glas dikke kokosmelk
J pakjelaksa
2 eellepels olie
U trekt bouillon van de kip.
Kemiris, uien, knoflook en kunjit wrijft u fijn in de vijzel en fruit
uio de olie.
Dit mengsel voegt u aan de bouillon toe met salam. sereh eo garnalen.
Naar -.maak voegt u wat zout toe en als laatste roert u de kokc»melk erdoor.
De laksa weekt u in warm water eo roert u eveDeensdoor de
bouillon. Voor verdere bereiding van KERRIE LAK.SA kunt u
het receptSOTO AJAM (SOTO VAN KIP) volgeo .

AJAM BESENGEK
ingrediinlen:

I braadkuiken (in stukken)
I grote Mi
J m~ntfrs knoflook
I theelepel ketvmbar
½ thulepel djintm
I thulepel kunjîtpOffer
I lhetlepel trassi gepoft
3 eetlepels sambal
½ kopje olie
2schijfjesfaos

lstukfasseri

;:::1;:

~~=purut

J glazen dikke kokosmelk

zout
swiker
water
tamariruk uit defles
De stuk.keo k.îp braadt u aan, zodat ze hal( gaar zijn.
Ui, knoflook, ketwnbar, djintcn, kuojit, traasi en sambal wrijft u
fijn in de vijzel en fruit u in de olie.
U voegt hieraan de laos, sereh, salam en djerukpurut toe.
Hierin laat u de kip meesmoren, u blust met wat water .
U roert de kokosmelk erdoor en u voegt tamarinde, suiker en zout
naar smaak toe. Het geheel laat u inkoken tot de olie eruit komt.

ZWARTZUUR VAN EEND
Zie voor dit recept ZWARTZUUR

VAN KIP.

AJAM GORENG TERI (gebollea kip)
ingrediin1m:

/ broadkip ( in stwckm gt$1Wffl)
/ grolt ui
8 ttniljes knoflook
6 ktm{ris
2 tttltptls trassi, gepoft
/ ½ eetlepel kttumbar
/ ½ tttltptl tamarinde uit tk jlts
:out
mlker

2 glozm dikke koko~lk
3 blQQdjesdjnukpurvl
3 blaodjts salam
olit
Ui, knoO.ook, kemiris, tnui, ketumbar, tamari.ode en zout en suiker
naar smaak wrijft u in de vijzel fijn.
Dit mengsel doet u met de djerukpurut, de salam en de kip in de
kokosmelk.
U kookt dit in tot de olie boven drijrt.
Nu baaJt u de stukken kip uit de panen u braadt ze in (ruim) olie
goudbruin.
S7

BESENGEK TEGAL (van kip)
intred,ënun:

J braodkip (doormiddengesneden)
J grote ui

8 teentjes knoflook
/ theelepel ketumbar
J theelepeldjiruen
J ,ingerleng1esereh
½ vinger/engte k1111jit

6bmiris
J theelepel trassi gepoft
J eetlepel sambal
4schijfjeslaos
2 blaadjessalam
1 blaadjes djerukpurut
zout
suiker

tamarindeuit de fles
1 kopjes dikke kokosmelk
olie
Ui, knoflook, ketumbar, djinteo, sambal, kunjit, kemiris, trassi en

zout, suiker en tamarindenaar smaak wrijft u in de vijul fijn en
fruit u in de olie.
U voegt de kip toe en de sereh, salam, laos en djerukpurut.
Tot slot roert u er de kokosmelk door .
Als de kip gaar is. roostert u hem , met de kruiden erop, bruin aan 'I
spit.

AJAM PANGGANG SANTEN (geroosterde kip met
kokosmelk)
ingrediinten:

S8

1 braadkip (in twuin gesnednt)
J kleine ui
6 teentjes knoflook
6 lombok rawit ( of. iets zachter i,an smaak,
1 lombok rowît en J lepel sambal)
zout
tamarinde uit de fles
suiker
/ ½ kopje dikb kokosmelk

½ kopfr zoete btjap
2 bltllldfrsdjerukpiuMt
25 gram boter
De lcippehelften worden geroosterd op houtskool or op gas met
rooster. De ui eo knoftook roostert u eveneens(heel even), waarna
ze mei lombok, zou1, suiker en 1amarinde naar smaak worden 6jnff7:;n
k~k~:~
t~1i::~! i:j::u~;:;I
toe en u kookt alles
goed door.
Hierin laai u de geroosterde .k.îpzachljes gaar worden.

BALIKIP
ingrediënten.:

1 W!tkuiken (in twuin gem1dffl)
2 eetlepelssambal oelek
1 grote ui

teentjes knoflook
11/itheelepeltrasli
Y:tkopje zoete ketjap
azijnnaorlmoak
J schijfjeslaos
I kopje olie
( e~entittelkokosmelk of water)
stukje sereh
2 blaadjesdfrrukpunu
Sambal, ui, kooftook en trassi worden in de vijzel fijngestampt en io
de olie gefruit.
4

~~rra
~:~ï:~~ ~:;~

a:i;:n:~e:~i::rk:!ar~=:.odelaos,
U kookt dit gerecht 101 de kip gaar is. Het moet heerlijk fris
smaken.

SOP DJA wA (lndiscbe soep VID kippe- of .....
boaillon)
ingrediinten:

I pond veile poulet of J veilt kip
4 teentjes knoflook
2 eetlepels olie
J d 4 aard4ppelsin blokfr:r
J50 gram ges,wdni groerwof wjtte kool

S9

/50 gram wortdtfrs ;,. stukjes
150 gram gtsMtkn pre,·
J50 gram gtsMden seldtrie
ptptr
nootmwkaat
:out
1 thttftptfs maggi aroma
gomerîng:

gtfruitt uit.fes
In water trekt u bouillon van poulet of kip.
De knoflook wrijft u fijn co bakt u met de aardappeltjes even op iD
de olie.
Aardappeltjes CDgroenten kookt u mee in de bouillon lot ze
gaar zijn.
Peper, zout CDooobDuskaat voegt u naar smaak toe, evenals 2
theelepels maggi aroma .
Bij het opdienen van SOP DJA WA, garneert u met de gefruite
uicjcs.
Indien u voor dit gerecht de kip gebru ikt, baalt u dcu aJvcnm de
groenten toe te voegen uit de bouillon co u voegt het kippcvlecs in
blokjes gemeden weer toe.

KERRIEVAN KIP MET KOOL, GEBAKKEN
AARDAPPELBWKJFSEN SOOEN
ingredibltm:

J braadkip ( in stukken gtSMtkfl)
J ui
8 tetn.tjts krwjlook
6ktmiris
½ vingerltFJgttkunjit
2 stukjes gmibtrworttl
1 thetltptls tros#

:~t::i~~~!:;,,llfflbar

J thttltptf loospottkr of 2 schijfjts latn
Ytkopjt olie
J etlleptl suiker

zout
3 bloadfrs salam
3 blaadfrs dfrrukpurut

½ gesneden groeM of wilt~ kool
J aardap~ls in blokjes
1 glazen dikke kokosmelk
J ons gebroken sooen
Ui, knoflook, kemiris, kunjit, gemberwortel, trusi, ketum.bar,
djinteo eo laospoeder wrijrt u in de vijzel fijn.
U bakt dit mengsel io de olie en u voegt de kip er onder goed roeren
aan toe.
Als de kip bruin is, doet u er achtcreenvolgem suiker, zout naar
smaak, salam, djerukpurut, kool, aardappelen (die even licht zijn
voorgebakken) en kokosmelk bij .
Als laatste voegt u de sooen toe.
Door laten sudderen tot de kip gaar is.

:ig:~==

;:;::/:J:,,s;:e:lllkfes
150 gram gtmLdni stldtrit
ptptr
nootmwktuJt

,.,.,

garnering:

1 thuftptls maggi aroma
gtjruftt uitfes

In water 1rekt u bouillon van poulet of kip.
De knoflook wrijOu fijn en bakt u met de aardappeltjes e\lffl op in
de olie.
Aardappeltjes en groenten kookt u mee in de bouillon 101 ze
gaar zijn.
Peper, zout en nootmuskaat voegt u naar smaak toe, evenals 2
theelepels maggiaroma.
Bij het opdienen van SOP DJA WA, garaeert u met de gefruite
uitjes.
Indien u voor dit gerecht de kip gebruikt, haalt u deze alvorens de
groenten toe te voegen uit de bouillon en u voegt het k.ippevleetin
blokjes gesneden weer toe.

KERRIE VAN KIP MET KOOL, GEBAKKEN
AARDAPPELBWKJESEN SOOEN
ingrtdiintm:

J hralUlkip(in stllkktngtsntdm)
J ui
8 lttntfes kMjlook
6ktmiris
½ ~ingtrltngtt kunjit
1 stuk.jes gnnMrwontl
1thultptlstrassi

~:::;:~!:!ntmtbar

~

J thuftptl laospottkr of 11chijfjts laru
½ kopfr olie
I tttltptl swktr

..

, ,

J blaodjts salam
J hlaadjts djmlkpurut

½:gtSM<kn groerw of wilt~ kool
J aardapptls In blokfr,
2 glazen dikkt kokOStMlk
J ons g~broktn sootn
Ui, k.ooflook, kemi.ris.. kuojit, gcmberwoncl , traasi, kctumbar,
djioteo co laospocdcr wrijft u in de vijzel fijn.
U bakt dit mengsel in de olie co u voegt de kip er onder goed roereo
aan toe.
Als de kip bruin is, doet u er achtcrceovolgem suiker, zout naar
smaak, salam, djerukpurut, kool, aardappelen (die even licht zijn
voorgebakken) co kokosmelk bij.
Als laatste voegt u de soocn toe.
Door baten sudderen tot de kip gaar is.

Groentenen salades

SAMBAL GORENG TAOGE MET KETJAPSAUS
ingrediinten:

200 gram tooge
JOOgramprrl
J(X)selderie
1 ui
3 teentjesknoflook
3 d 4 utlepe/s ketjap (soja)

1½ kopfr olie

zout
Prei, selderie, ui en knoflook snijdt u fijn en fruit u met zout en
ketjap in de olie.
U roert cr de taogc door en u voegt een scheutje water toe.
laat dit gerecht niet te lang op het vuur staan, want de taogc moet

knapperig blijven.

GADOGADO (Indbdae groentesalade)
ingredilnun:

250 gram grof gestvdni grMM of witte kool
150 gram sperciebonenin drieën gebroken
150 grom taoge
250 gram gesnedenandijvW
2 QIJTdappelen
2 hmdgekot>kteeiuen in plakjes grSPlldffl
½ komkommer in schijfjesgem1den
] licht gebak/en, tahw in blokfas ge.mdm
½kopje olie

go~ring:

krupuk udong
gadogado saw

Kool, ,pcrcicbonen, taoge, andijvie worden in de rijststomer gaar

gestoomd.
U kookt de aardappelen en u schilt ze.
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U neemt een schaal en u schept hier achtereenvolgeu op:
de gestoomde andijvie, de kool, de spercicboneo, de rauwe kom•
kommer co de taoge.
U maakt de tcbotcl af met plakjes aardappel, ei en tahu.
U serveert dit gcrccht met de GADO-GADO SAUS over de
groenten co daaroYCr JdeiDgebrokea k.rupuk udang.

TAHU GORENG MET KETJAP SAUS (pbollea
taha - oojuau)
ingrediintm:

, ,....,

250 gram loogt
½ utltptl hul fijngtmednt prtl
½ tttltptl hul fijngt#lffffl selderie
½kopjtolit
( zit belrtfftnd rtctpt)
btjopS4MS:
ut/cjtgtfruittMitjtJ
110Dr
de gamering:
kn,puk udang
U snijdt de tahua iD blokjes co u bakt deze ia de olie halfgaar.
De taogc weekt u ia kokend water, niet te la.tig.
U neemt een schaal, waarop u eerst de tahu, dan de taogc co daarna
de prei en de selderie schept .
Hierover giet u de KETJAP SAOS (zie betrefl'ead rcoept) .
De gefruite uitjes kunt u over de ketjap s.aus strooien, u kUDt ze
echter ook met de k.rupuk bijscrvcren.
Dit gerecht is uitstekend te kombineren met in blokken gesneden
lootong. U kunt het ook opdienen bij de rijsttafel.

SAMBAL GORENG KENTANG KERING
ingrtdiinttn :

5 Q(JTt/apptltn
/½Mi
4 1'tn1jt, knoflook
2 rodt ptptrs
½ kopjt olie

:e,:!t&;/e:~::ndt
dt
Mil

flt.r

2 sch{.J/Jt
s loos
2 bloadfr, $0/am
Slllktr
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U schilt de aardappelen fijn en u snijdt u in lange dunne repen.
De uien en knoflook fijnsnijden, evenals de groene en rode lomboks
(in lange repen). De gesneden aardappelen in een servet wikkelen.
De kruiden worden in de olie gebakkco en daarna de aardappclcu,

die echter van te voren knappend licht bruin gebakken zijo.
De bruine suiker (gula djawa), Un eetlepel trassi, water co as.sem
mengen door de gefruite kruiden.
Zout naar smaak toevoegen en voorzichtig de gebakken aard·
appclco goed er door mengen.

SAMBAL GORENG TEMPER KERING
Voor dit gerecht volgt u het recept van SAMBAL GORENG
KENTANO KERING.
U voegt echter ½ tcmpch toe, die u op de beschreven wijz.cdroogbakt in olie en die u in stukjes van 3 cm snijdt.

URAPURAP
ingrediinten:

250 gram gesneden groene of witte kool
250 gram sptrcicbonen (in drieien gebroken)
250 gram tooge
500 gram kokosmeel
I theelepel kentjurpoeder
3 blaadjes djerukpurut
J theelepel trassi (gepoft en nut wat water
vermengd)
1 eetlepel tamorinde uit de fles
zout
suiker

Het kokosmeel weckt u eerst in een kopje kokend water.
U vermengt nu het kokosmeel met sambal, kentjur, tra&sien tama•
rinde.
Zout en suiker voegt u naar smaak toe.
U laat dit mengsel au-bain-marie half ga.arstomen.
In een aparte pan stoomt u de groenten gaar.
In ceo grote schaal vermeogt u de groenten met het kokosmengscl.
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TRANTJAM0ingrediltum:

uilde)

±

½kropslo

½komk""'1Mf
"gtkooku OIUdappelna
2 hordgtkooklt dntn
6kemiris
rOMlombok naar smaak
lombok rowlt naar smaak
lthttltptltrassi
l ttdtptl oli,

azijn
suiktr
De kruiden wrijfi u 6jn in een vijl.cl. Daarna bakt u ze in olie
licbtbrui.a met de trasai en de suiker. Op het laatst voegt u azijn

,...

In een kom legt u de slablaadjes. de in blokjes gesneden aanfap-pelen en de in plaJcjesgesneden eieren. De fijngedrukte kom.kom.•
mer doet u er met een beetje zout doorheeo .
[)&ama de saus over de groenten gieten en garneren met plakjes ei.

SAJURLODEH
ingrtdiintt n:

150 gram poulet

:;e;:=:;
(::::tJ;:,!n"°/
250
gram sptrci,bonnr in dritingtbrolcnt
½ tnnpth UI blokfas gtSM<kn
2 rodt lomboks in rttpjts gtSMdm
2 groerwlomboks in rttpju gtlM<kn
I ui
J ttnitfas knoflook
j knniris
lthttl~lrra.ui
1 tttltptl tomarituk uit tk jks
J schijffrslaos
J blaadfassalam
2 gkut11 dikb kok~lk
tout

lllilcer
6.5

De kool, de bamboo shoots, de spcrcicboncn CD de in reepjes
gesneden groene CD rode lombok kookt 1.1met de poulet in bouillon
halfgaar .
De knoflook, ui, en de kemiris wrijfi 1.1in de vijzel fijn.
U fruit de kruiden CD 1.1voegt tamarinde, trassi en auü:er en 201.11
naar smaak toe.
De gefruite kruiden voegt 1.1bij de groenten.
U doet hlerb ij teVens de laos en de salam.
U roert er de kokosmelk , om schiften te voorkomen, voorrichtig
doorheen en 1.1laat alles even doorpnmelen .

SAJUR ASAM I
ingrtdilnten :

500 gram gtnvdtn groene of wille kool
500 gram spercieboontjes (in dritinbrekns)
/ aubergine (in kleine blokjes gemet/In)
J rode en groene lombok (in ri11gtlje8 of
blokjes gesn1tkn)
2 aardappelen (in blokjes mijden)
500 gram poultt
2 blOIJdjes8tJlam
2 scliij/frs itJos

I ui
J teentjes kMftook
5 km.iris
J thttftpel trtwi
l eetltpel tamarinde WI dl fos
tJtijn

zout
suiker
Jutltpelolie

Ui, knoftook, kemiris en ttusi wrijfi u in de vijzel goedfijn.
U bakt ze op in de olie en u voegt azijn, zout, suiker en tamarinde:-:~ ~~~oc
. Hel gerecht dicot fris te zijn. De salam en

De aardappelen bakt u half gaar.
U voegt ze met de groenten bij de kruiden en u kookt alles in de
bouiUoo tot het
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gaar is.

SA.JUR ASAM D (bambatjemplllll&)
ittgred{buen:

$00 gram gtSMdnr gronv of wlltt kool
500 gram,percWboontfa, (ill drkln
gt!brokm)
J rrxû lombok {UI rifttttfr1 of blokje,
gtsnden)
J gronv lombok (in rlngttfrs ofblokfas
gtmedna)
2 oordapptlere ( in blokfrs gtmedni)
J tsllMrgiM (in blolcfasgtmedm)

;:!=::::,':"
i :;:;r:~:~::k
I ui

I tttftptl tamarindeWt de fles
J kopje vlees•ofkipptbo11iflon
J utltpel olit

zout
Ni/m
( t,ntt 11ttl J potje bruiM bonn)

U kookt de grofgeuieden ui, de 6jngemaak&eknoflook, trassi , laoa
en salam in bou.iUocigoedgaar.
U voegt kool, boontjes, lombok, aubergine en aardappel toe.
Met zout en wat swket brengt u alles op sm.aakeo u voegtde tama•
riode toe .
AJsalles g.aaris kUDtu de bruine booeo door het ge:rechtroeren.

SA.JUR MENIR
ingredilnlm.:

500 gramspinazie
500 gram poulet
mais wan 2 jongt kol,m (.n, of uit blik)
/ ui

I pinklmgtt 1em,Jc1111tji
l 1httltptl
,..,

½ kopfr

tra.,1i

olie
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Van de poulet trekt u bouillon.
U bakt fijngewrevenui, tras.sieo temukuntji i.nde olie. U voegt het
mengseltoe aaD de bouillon.
U laat alles goed intrekken.
Nu voegt u de spi.nazieen de mais toe en zout nut smuk.
U laat dit gerecht niet te gaar worden.
Indien u verse maiskolvengebruikt, kookt u u: even voor.

SAJUR BUBUR
Voor dit recept kWJtu SAJUR MENIR volgen .
U voegt als laatste handeling 2 glaztn dikkl kokosmelk toe . Hierbij
dient u, om schiften te voorkomen, goedte roeren.

SAJURTAOGE
ingrtdiinltn:

750gram toogt
150 gram prti
250 gram stldtrit
1 .,
J tttntjts knoflook
J ulltptl sambal ~ltk
J tMtltptltrassi
1 scldj/jts laos
l tttltptl tamtviNlt uit tk /fa
ZOMI

suilctr
twtt glottn dilckt kokomwllc
1 ttlltptls o/{t

Ui, knoflook, sambal, trassi, zout en suiker naar unuk met tl.ma ·
rinde fi.jnwrijvc:o
en ia de olie fruiten.
Hierbij doet u de schijfjes laos.
de prei en de selderie c:o u voegt u: met de teoge bij de

~:!:~

Hieraan voegt u wat water toe en als laatste handeling roert u •
twee glaao kokosmelk dootheeo.
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ATJAR ZONDER KRUIDEN
ingredllntn:

I jlinke bloemkool (w,n Jtrottk ontdom m
in roosfesnti}Mn)

:<Y;~m;;t;:'1:,.
<ttf!~)

J groenepaprilcJJ
(In /1:.frs p1Mdn,)
(in ringelfes

ettntueel J d 2 rode

rrrs

gesrwden)
azijn
:ruiker
zout

2 stukjes gm,IMrwortd
Azijn, suü:cr, zout en gemberwortel kookt u in tot een zoetzure
saus. De groenten moeten droog zijn, aangezien aanhangend
vocht het gerecht aan smaak doet vcrlieu:n.
Nu laat u de groenten gaar pocheren io de zoetzure saus. Deze
atjar magbeslist niet koken.

ATJAR TJAMPUR
ingrediinten:

250 gram tooge
6 blaadjes groetv of witte kool (ftjnpsrwdnr)

JO worteltfas(in stulcfrsge.mdm)
1 komkom~r of 3 zure bommen (in blokfes
of schijfjes gesrttdm)

½ thnlepd

k1111jitpoeder

2 teentjes knoflook

stukje gemMrwortel
4 kemiris
½ ui

azijn
suiker
zout

lutlepelsolie
Ui, knoftook, kunjitpocdcr, gemberwortel en kemiris worden in de
vij~I goed fijngewreven en in de olie gefruit. U voegt hieraan
suiker, zout en azijn toe (de bedoeling is een zoetzuur gerecht te
krijgen) en u laat het goed doorkoken .
Nu voegt u kool en wortcltjet toe. Wanneer deze groenten bijoa
gaar zijn mogen taogc en komkommer in de pan.

69

ATJAR TJAMPUR MET MOSTERD
U volgt het recept van ATJAR T1AMPUR , bij de te fruiten kruiden voegt u echter twee eetlepels mosterd.

TJAPUAI
ingrediinten:

1 /,

kool

½ bloemkool
5 worteltjes
handjepeultjes
4 eetlepels bomboo shbots ( bambot
scMUten)
J eetleptl cluzmpignons

I eetlepel prei
J eellepel selderie
2 à 3 grote (Chinese) gama/en of 100 gram
gepelde garnalen ( Noor.rt of Hollandse)
100 gram doorregen varbnslapjes
½ borstje kippevlees
3 plakjes ham
100 gram varkensgehakt
50 gramgarMlen gehakt
4 teentjes k,wjiook
maizena of bloem
zout
ve-tsin
/ ui
25 gram boter of reuzel
oliP
4 kopjes kippebouil/on

voorgarnering:

1 omelet
wat ham

Van varkensgehakt en garnalengehakt draait u samen, nadat u

::~t1~~!:t!~~~r::am~,:ro;~~
knoflook, kleine balletjes.
Deze balletjes bakt u in de olie.
Ui en teentjes knoflook fijnsnijden en in de boter of reuzel fruiten.
Varkenslapjes (in stukjes), gamalen en kippevlees (in stukjes)
meebakken .
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Nu voegt u alle fijngesneden groenten toe met wat peper, zout,
ve--tsinen 4 kopjes kippebouillon.
U voegt nu ook de gehaktballetju toe.
Met weinig maizena bindt u het gerecht .
U dient het op, gegarneerd met in reepjes gesneden omelet en
ham .

OBLOHOBLOH
ingrediënten:

½ groene of witte kool, ( grof geYMdm}
I tahu
½ blok tempeh
100 gram gemedffl worteltfes
150 gram sperdeboMn ( gebroken)
lui
6 tttntfas knoflook
6 utl eµls sambal oelek
2 thetlepels musf
2 kltiM rode pepers
4 schijfjes laos
3 blaadjessalam
2 glazen dikke lwko.mwlk
zout
suiker
1/zkopjtolie

Ui, knoflook, trassi, samba1, zout en suiker wrijft u in de vijzel fijn
en bakt u in de olie.
U snijdt kool, tahu en tcmpeh in stukjes, u bakt x even en u voegt
ze bij de kruiden.
Hierbij doet u nu ook de gesneden pepen. de salam en de laos.
U roert de kokosmelk voorzichtig door het gerecht en u Jut alle!
gaar sudderen.

SAMBAL GORENG BOONfJFS MET GARNALEN
ingredilntns:

100 gram gamalm
300 gram mijboontfas (ge.meden)
1 ui
7 tuntfes knoflook
2 theelepels tra.ui
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I eetlepelsambal oelek
2d3 1heelepels1amarinMllitdejles

zout
suiker
J blaadjessalam
¼,kopje olie
J glas dikke kokosmelk
Ui, knoflook, trassi, sambal, tamarinde, zout en suiker wrijft u in de
vijzel fijn en bakt u in de olie met laos, salam en garnalen.
U voegt de snijbonen toe, roert de kokosmelk erdoor en laat het
gerecht inkoken tot het smeu.igis.

SAMBAL GORENG VAN FIJN GESNEDEN KOOL
MET GARNALEN
Voor dit recept volgt u SAMBAL GORENG BOONTJES MET
GARNALEN. U vervangt de boontjes echter door httl fijn gemeden groene of wille kool.

TUMIS SAJURAN MET GROENTEN,TAHU EN
TAOGE
ingrediintm:

J grote ui
4 teenl}esknoflook
1 eetlepel sambal (als u een scherp gerecht
wen.si)
4 eetlepelsolie
¾ tahu in blokjes geSMdnr(licht gebakken)
/00 gram garnalm
100 gram taoge
100gram peultjes
100 gram prei gesneden
J(}() gram selderiegesneden
I½ theelepelmwi
I theelepelvt-lSln
Slllker
zou,
½ kopje ketJap manis (zotte 80/a)
kopje btJllillon

Ui, knoflook en aambal wrijft u lD de vijzel fijn en fruit u lD de olie
met trassi.
Achtereenvolgens bakt u nu mee: tahu, gamaJen en groenten.
Nu voegt u bouillon toe, vc,.tsî.n,suiker en zout uar amu.k en de
ketjap. Koken tot het knappend gaar is.

TUMISSAN VEGETARIS
zie voor bcreidiDgswijz.e
TUMlSSAN VAN TAHU, VARKEN>
VLEES EN VIS. Bij dit gerecht vervallen vlees en garnalen.
U neemt wat tahu et.tra.
De trassi Vfl'V&.agtu door 2 thffleptltjt1 *tsin , de bo11ilfondoor

grOffllenatof Ml4ttr.

SAMBAL GORENG TOMAAT
Voor dit gerecht volgt u SAMBAL GORENG UDANG MET
PETAIBONEN. U vervangt hier echter de pttoibmlal tNX>r
onge11ttr
4 tomaten.

URAK-ARIK KOOL
ingrediënten:

¼groene of witte kool

~

(Jwelfijngemedni)

::::~:~;;~~!'
J;~~)

J ui
4 tuntjes

knoflook

2 utleptls olie
ZOllf

P'P''
lei

Ui en knoflook. wrijft u fijn lD de vijzel en fruit u in de olie. Naar
smaak peperen zout toevoegen..
U klutst het ei en u roert het door de gefruite k:ru.idca.
Nu mengt u kool, prei en selderie erdoor.
U mengt alles op het vuur goed dooreen tot het gaar, maar
knapperig il.
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SAMBAL GORENG PREI
Voor dit gerecht volgt u het recept van SAMBAL GORENG
BOONTJf.S. U vervangt de boontjes echter door grof geSMdtn
prei. (Sttdcfes iran ± I½ c,n lengte.)

LOTI'EK (&er<cht
van111- groentea)
lngmliintm:

100gromgekooktekool (gro/geSMdtn)
100 gram gekookte boontjts (gesndnt)
](JO gram gekookte andj~ie (gemden)

200grom luJlfgoretaoge
]()()gramfijngeSMdtn komkommer
citroemap

krupuk udong(gebokbn)

gtfrui1euitjes
PETJIL SAUS (scMrp) of GA.DO.GA.DO
SAUS (zacht)

fijnge.m1dntkomkommer
U..mengt de grocnteo goed dooreen met wat cittocnsap en de
GADO.OADO SAUS of de PETJIL SAUS.
U schept de vermengde groenten op een schaal en u garneert
achtereenvolgens mei fijngesneden komkommer, gebakken uitjes
en fijngeknepenkrupuk.
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"DJOKJA"
EXCLUSIEF
INDONESISCH RESTAURANT

"DJOKJA"
SPECIALITEITEN UIT
INDONESISCHE KEUKEN
VOOR LUNCHES
EN DINERS

g

1

VOOR RESERVERINGEN
TEL. 020- 716269
MAANDAGS GESLOTEN

FERD. BOLSTRAAT 13
AMSTERDAM CENTRUM

~
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Bamigerechten

BAMI KUAH (soep) MET PANGSIT
ingrediinten:

2 handjes taoge
2 eetlepels reuul
I pak bami
wat olie
150gram in blokjes gem1dm wukennlus

150 gram in blokjes p&Mdm kip
6 tttntfes Jmofiook
2 eetleµls prei (fijn~medm)
J eetlepel ttlderie (fij,agemLrkn)

µper
zout
2 thulepefs ~-tsin
JOstuks pangsit
,oor de garMring:

zakje gefruite uitjts
3 takjes ttllkrie

U kookt de mie gaar, udoet deze UI een vergiet en u spoelt de mie
onder de koude kraan af.

Daan:ia vermengt u de mie met wat olie, zodat u: niet meer plakt.
U kookt de blokjes vlees en kip en u bewaart de bouillon.
U wrijft de knoflook in de vijzel fijn. In reuzel bakt u vervolgens
het varkens vlees en de kip alsmede de gesneden groenten, behalve
de taogc. Voeg tegelijkertijd de fijngemaakte kno8ook toe.
U mengt er wat vlees- en lcippebouillon doorheen en u laat alla
goed doorkok en.
U kruidt het gerecht met peper, zout en ve-tsin.nadat u pang:aitea
taoge heeft toegevoegd.
Aangezien taogc en pangsjt knapperig moeten zijn, kunt u ze er
ook vlak voor het opdienen doormengen.

U garneert met selderie en gefruite uitjes .
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BAMI KUAH C--P)
ingndllNffl:

J pak mit
250gram wubnr,JuJ {illblokfa1guttffffi)
J grolt ui
6 tuntj,s knoftO()lc
JO() gram prd (gunittkn)
100 gramstltkrW (gtmffm)
/00 grampt'Mltfe,
100 gram taogt
Jutltptbolil
rftad
lti

l utltptl ke1Jap

,,,,,,,
%011I

1 thltl~ls

u,.uin

voordl gonvrillg:
J zakje gtfrMitt uJtje,
U kookt de mie gaar, u laat deze uitJeklceni.nde vergiet. U VfflDCDgt
de mie, om plakken te voorlr.omeo,met ) c:etlcpcllolie.
U lr.oott het varkenavleesin niet teveel water en u bewaart de bouil-loo. Ui en kDoBoolr.
wrijFIu in de vijzel&jo. U fruit bctiode reual.
U voegt hieraan prei, peultjes. vleesen een losgekloptei toe.
Hierdoor mengt u.de bami en de selderie.

U doet de ketjap erbij en voegtzout en pepernaar smaak toe.
Hierna giet u voon:ic:btig de bouillon erover , u voegt de taogc toe
en u kookt het gerecht even door.

~=!oete":!,~~A~
1~ .smaalr.met

de vo-tainco garneertbij

BDIUN GORENG
150gramwukfflfWtts bi blolcjeJ
I grote ui
6 lttnljtS knoflook
J pak bih1111
100 grom prei gemedffl
100gramffltkrW plPWffl
100 gramfWUl•Jts
100 gramtaogt

ernitueelwo1ga,111Mm
l 1heelepd 1 w-uin
zout

,,,,,

I eellepelkel}apvermengtmet ½ kopje
water
reuzel
3 eetlepelsolie
voor<k garMring:
zakje gefru ite uitjes
U kookt de bibun balr gaar, u laat hem uitlekken in de vergie t en
u verm engt hem met 3 eetlepels olie, om plakken te voorkomen ,
U kookt het varkens vlees,
Ui en knoflook wrijft u in de vijzel 6jn en u fruit ze U1de reuzel.
U voegt hieraan prei, peultjes, selderie, vlees en bibun toe.
Nu mengt u de ketjap , vermengd met water, erdoor co u kruidt
roet peper en zout naar smaak .
Nadat u de taogc erbij heeft gedaan bakt u alles even goeddoor.
U brengt het gcre<:ht op smaa k met ve-tsUI en u garneert met de gerru.itc uitjes .

BAMI GORENG
Voor dit gerecht volgt u het recept van BJHUN GORENG .
U vervangt de bihun echter door mi, .

BAMI DJA WA (Indische bami)
Zie voor dit gerecht BAMI GORENG .
De lomboks laat u nu e<:btervervallen . Indien u het gero:bt scherper
wenst doet u er wat sambal door.

Eiergerechten

SAMBAL GORENG TELOR (ftll eienn)
ingrtdiintm :

J ui

1 tttntfrs knoflook
2 blaadfrs salam
1blaadfasloos
I thttf tptl 1ra.ui
J thultpel sambal
1 à J IUJrdgtkooktt dntn
:out

suiker
1utlepebolit
kopje dikke kok~lk

Ui, knoflook, truli. en umbal wrijft u in de vijzel fijnffl u fruit ze
inde olie.
Nuvoegtusalamenlaostoecnu
roert er de kokOU11Clk
doorheen .
Zout en su.ikcr voegt u D&aC smaak toe.
AJ roerend laat u het sausje even doorkokt:n co u giet het over de
gehalveerde eieren.

SAMBAL GORENG TELOR VAN PETIS
Voor dit recept volgt u SAMBAL GORENG TELOR (VAN
EIEREN). U wrijf't echter bij de kruiden nog 2 utltpels pttû en
½ ,ingerlmgtt trmukuntji fijn.

FOE YONG HA Y (krab of pmalea omelet)
ingrediintm :

4 d 5ti t rffl
1 ui

I tenufa knoflook

,...,,

2 w,llt tttltptls fijngttMditnbamboo

1 volte tttltptbfijn~SffUffl

worttltju
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I eelleµI gemedenprei
/ tttleµI ge.medenselderie
200gram krob of garnalen
J theeleµI ve-tsin

"""

voortk go~rlng:

P'P''
nootmuskoat
bottr
worsloblaDdjes
eventueeltomattn-gembersausWIJi
PANGSff

U klopt de eieren en u vermengt ze met de fijngesneden ui, de fijogesneden knoflook en de groenten.
U voegt de kruiden toe naar smaak en tot slot de krab of de gat•
nalen.
Van dit mengsel bakt u in de boter omeletten, die u opdient met
wat slablaadjes en eventueel de tomaten-gembersaus, die evencem
voor de pangsit gebruikt wordt.

BUMBU BALI VAN HARDGEKOOKTEEIEREN
Voor dit gerecht volgt u het recept BALI KIP u vervangt de kip
echter door ,t lwrdgekookteeieren,die u halveen.
Dit gerecht moet met kokosmelk bereid worden.
De hardgekookte eieren kunnen eventueel in wat olie gebakken
worden.

DADARBUMBU(gekraldeeientndf)
ingrediënten
:

1 à 1 eieren
2 thulepels sambalbad.Jak
100gramfijngeSMdenprei
/00 gram selderie
:tout
P'P''
25 gram boter
U klopt de eieren en u voegt de overige iDgredifoten toe.
In de koektpan bakt u er een omelet van.
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EIERSTRUIF MET RAGOUI'VULLING
ingrediintm:

500 gram kipr,lees in dmJMLstemljes
100 gram champigno,uof asperges
4 eieren

,~,

J ui
Z eetlepels botu
100 gram prei (jijngem1tkn)
100 gram selderie (ftjnpSMtkn)

peper

~

~t::::;:r/::s!er

I gla.rmelk
bloem of m4ize1112
U wrij ft de ui lijn en u fruit hem in de boter met prei, selderie, kip,
champignons , peper, zout, ve-tsin en suiker.
U dikt een glas melk wat op met bloem or maiz.maenu vermengt dit
met de groenten .
De eieren klopt u met wat zout en u bakt er 2 lichte omeletten van.
U vult de omeletten met het grocntenmengsel, u slaat ze dicht co
u bakt ze nog even aan beide zijden goud brwn.

TAHU-TELOR PETIS
ingredllnten:

100 gram prei
100 gram selderie

2 eetlepelsboter
6eierm
1 theelepel knojlookpoetkr
½ tahw (in blokfas m licht roorgebalckm)

garnering:

petis sausje
prei (jijnge!Mdm)
1elderie (fijngeSMden)

gefruite uitjes
krupuk udan.g
U klopt de eieren los met de knoftookpoederen u vermengt het met
de voorgebakken tahu en de fijngesneden groenten.
U bakt er een omelet van in de boter.
Op de schotel garneert u met wat rauwe prei en selderie, gefruite
uitjes, fijngeknepen krupuk udang en het petis sausje.
(Zie ook LOTfEK LONTONG).
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OMELET MET IKAN TAOTJO SAUS
Voor dit gere.cbtvolgt u het recept van IK.AN T AOTJO SAUS VIS.
U vervangt de vis echter door omelet, die u als volgt bereidt;
ingrediinten:

6 eieren
I ee,tepelprti
I eelleptlselderie
1 theelepel 11e-tsin

1 thttlepel knoflookpoeder
zout
2 eetlepels bottr

U klopt de eieren met prei, selderie, ve-tsin, knoftookpoeder en
zout naar smaak.
In de boter bakt u er twee omeletten van.

U kunt ook een eetlepelsambal iD de saus mengen, als u het scherp
wilt hebben.

Bijgerechten

SERUNDENG (lellemij
ingrediêfllen:

Tilll

klapper)

500 gram gedroogtMklapper
100 grampinda's
lul
2 tunrjes knofo,ok
½ eetlepel paprikilpMder
1 eetlepel trassiwater
2eetlepelsolie
zout
suiker
J thlllepel kttumbar
J thnlepel djinten

U wrijft de ui en knoftook goed fijn in de vijzel.

een kom doet u de gedroogde klapper, die ujvermcngt met
paprikapoeder, trassiwater, ui, knoflook, ketumbar en djinten.
[D

Vervolgens verwarmt u de olie in de wadjan, waarin u het mengsel
goudbruin bakt. Met zout en suiker brengt u het mengsel op smaak.
Als het gekruide kokosm.eel klaar is, mengt u de pinda's erdoor.

DENG DENG RAGI
ingrediënten:

500 gram kokosmul

350 gram biejlappni (in dunne plak.fes gesneden)
l1 ui
~
4 teentfrs knoflook
J afgestreken utlepef kttumbar
J afgestreken utlepel djinten
J eetlepel trasslwater
2½ kopfe water
1 kopjes dikkt kokosmelk

,..,
suiktr
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Ui en knoflook wrijft u in de vijzel fijn en vermengt u met het
kokosmeel, vlees, kctumbar, djintcn, trassiwater en water.
Zout en suiker voegt u naar smaak toe.
In de wadjan bakt u het vlees, de kruiden en de kokoamelk, onder
voortdurend omscheppen gaar en goudbruin.

LOEMPIA
ingrediinren:
vulling:

4 loempiavellen
(verkrijgbaarin iedere lndûche winkel)
150 gram varkensvleesin kleiM stukjes
100 gram garnalen
wat kip in kleine stukjes

1
~':/!J;:tj;:;:::::,,
~
I eetlepelselderie
J50 gram taoge
1 ui
100 gramfijngesnedenkool
J teentjesknoflook
zout
peper
ve-tsin

olie
Ui en knoflook wrijft u fijn en fruit u in de olie.
U voegt groenten en vlees toe en u kruidt deze naar smaak.
U laat de vulling afkoelen. (Ze moet goed droog zijn.)
U vult de loempia vellen plakt ze dicht met wat eigeel of wat water
en bloem, en u bakt ze goudbruin.
(De loempia's moeten onderde olie liggen, anders bantcn de vellen
open.)

PANGSIT GORENG
ingrediënten:
vulling:
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4 pangsitwllen
(in iedere /ndûche winkel verkrijgbaar)
100 gram varknugehakt
100 gram gartUJlengehakt
zout
ve-tsin

~

~:!~::::
::;r,;tt~=r:,.

wo1er

bloe'"
olie
Vlees, groenten en kruiden kneedt u goed doorheen.
De pangsitveUen v"deel1 u dl vieren . Op elk lapje legt u ffll ~
lepel van het goed fijngemaakte mengsel . U vouwt de lapjes als
een driehoek en u plakt de randen met wat water en bloem dichL
Tensloue bakt u de pang.sit in de olie Lichtbruin.

GEBAKKEN AUBERGINE
îngrediinten.
:

I aubergiM(groo1)
,,,,,,,
ZOMI

boter
woter
U snijdl de aubergine iD niet te dikke plakken eo u kruidt ze met het
mengsel van peper, zout en water.
U bakt de aubergine in boter bruin.
Smaakl uitstekend bij de rijsttafel.

-·

PISANG GORENG (gebollea -)
ingrediin1en:

bo1er

U snijdt de bananen in belftec over laags en u bakt ze inde bete bot" ·
Een heerlijk gerecht bij de rijsttafel.

FRIKADEL DJAGUNG (mals koekjes)
Voor dit gerecht volgt u het recept van GEHAKT VAN GARNALEN, DROOG GEBAKKEN.
U vernngt echter de ga.malen door dezelfde hoeveelheid licht ge-.
kookte rerse mats of mais Mil blik. In beide gevallen stampt u de
mais in de vijzel fijn. (lJ kunt hierbij eventueel 66k ge,tompte
garnalengebruiken).

as

BAWANG CROQUANT (pbollen IIÎell)
4 uien
ingredtlnten:
olie

Van iedere ui wordt de buitenste rok verwijderd.
U wast de uien, u laat ze uitlek.ken in de vergiet ea u droogt ze in
een doek . U snijdt ze heel fijn.
U bakt ze in de hete olie licht bruin met een autil (braadspaaa),
Als de uien krokant zijn, baalt u ze uit de olie en laat u .ie uitlek.ken
op grof papier.

Dit gerecht is uitstekend te kombinercn met BAMI. TAHU
GORENG, NASI KONING etc.

BIDJJSALAK
ingrediinun:

½ pond ketan meel
l eetlepeltepung trico
water

gula djowa
geraspte kokos (kokosmeel)
zout

dikke kokosmelk

U kneedt een deeg van ketanmeel, tepung trico, water en gula
djawa.
U maakt balletjes, iets groter dan knikken.
U kookt ze in kokend water gaar.
Van de gula djawa kookt u met water stroop, die u over de BIDJI
SALAKgiet.
Daarover strooit u de geraspte kokos , die u tcv~
in wat lauw
water beeft geweekt.
U kunt de balletjes ook meekoken in de suikerstroop.
Opdienen met dikke kokosmelk .

PISANG GORENG (In meelgebakken)
ingrediinUn:

..

/ ei
J utlepels blonn
I eetlepel:ruiker
zout (mespuntfa)

2 polcfaswmilltsulkn
WQltr

2 d J bananm

olit ofbottr
U maakt een dik egaal beslag van ei, bloem, ,uiker, zout, vaaillosuiker en water.

~~j=

~=~:::j:!t.!la~e':: ~±~ !~~:rtw!~>·
Serveren met poedersuiker en kaneelpoeder, met keukenstroop or

met
dikkegula
djawa.

Sambals

SAMBALTRASSI
ingrediënten:

J stukje trassi (ter grootte van een ~/steen)
4 d S lomboks (rode)
J lombok rawit (gron11)

I eetlepel citroensop
suiker
ZOUI

U roostertde trass.ien wrijft het met de lombok en de citroensap in
de vijzel fijn. Zout en suiker voegt u naar smaak toe.
Deze sambal trassi serveert u bij RAWON VAN VLEES.

SAMBAL BADJAK
ingrediënten :

J grote pot sambal
/Okemiris

J uien
6 ttentjes knoflook
lthL elepel1rassi
I thetlepel tamariNk uit tk fles

zout
suiker
J kopjes olie

Kcmiris, uien, knoftook, trassi en suiker wrijn u lllfl tamarinde:
inde vijzel fijn.
U fruit dit alles in de olie, u roert de sambal erdoor en u laat dit
mengsel onder voortdurend roeren goed inkoken.
Indien de sambal van zichzelf al zout blijkt te zijn, g6ál zout meer

toevoegen.
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SAMBALRUDJAK
Voor dit recept volgt u SAMBAL TRASSI. Watl.llCCru die hebt
bereid, neemt u ,wee bfokbn gulo-djawa die u laat iokokea tot een

dikke $troop. In deze gula-djawa (Javaanse suiker) laat u de
SAMBAL TRASSI nog even doorsudderen.
SAMBAL RUDJAK serveen u bij rauwe vruchten. zoals zure

appels of harde stoofperen. Ook bij kom.kommeren stukjes winterwortel smaakt het uitstekend.

SAMBALTOMAAT
ingrediënten:

..

J rOth lomboks
J cm, op open"""' gepofte, tra.ssi

, ,

llom04t
J tttlepel petis udang

~i::~,d~~;~~~î;:ti:o:J.:/:a"J:!:fd
in geplakjes

sneden tomaat, die u niet helemaal fijn wrijft.

SAMBAL MANGA MOEDA (jonge-)
Ingrediënten:

J jongt mango

..

/½ cm trassi (teroosmd)
J rotk lomboks

, ,

J thetfepelsuiktr
J tt tlepd ~tis udang

U schilt de manga en u snijdt hem in lange dunne repen.
U wrijf\ de manga met wat zout in en u kneedt het vocht er zoveel

mogelijk uit.
De lomboks, trassi, suiker en wat zout wrijf\ u in de vijr.elfijn.
U mengt de petis udaog eo de manga erdoor.
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SAMBAL POJA VAN SOJA BONEN
ing,ediirltffl:

ZOOgram sojaboMn
4 teentjes knoflook

2 thulepels ketumbm
J thulepel djinten

zout
suiker

3 b/QJJdjes
djerukpurut
leetltpelswater
U was1de sojabonen, u droogt zeen u bakt ze zonder vet in de wadjaa.
knapperig.
U mengt de kruiden erdoor, u bakt weer op en u wrijft alles, onder
toevoeging van het water, in de vijzel fijn (droog).
Dit gerecht is uitstekend te kombincren met LONTONO.

SAMBAL VOOR BAH SO
ingudi (nten:

J utlepel sambal uit dejlH
I thee/qui suiker

2 lombok rawir
/ eetlepel azijn
U vermengt de sambal met de suiker, de fijngewreven lombok en
de azijn.
Te serveren bij BAG SO.

Sauzen

GADO-GADO SAUS
ingredîin1n1:

J pot pindakaa$

21/tglo..,kokosmelk
I 1/ieellerl sambal Mld
J rod4 lomboks

1 .,
J temtjts knojwolc
uunarwk uit de jlu of cltroauop

..

,_,
, ,

noa,-

SMiker
U kookt de lom.bob bijna gaar.
U wrijh de lomboks, de u.ien de knoflookin de vijzelfijnen u fruit
ze inde olie.
U voegt de kok0"'1clk toe eo daarna de pindakaas.
U brengt de saus op smaak met suiker, zout en tamariride.
De GADO OADO SAUS magDiette dik zijo. maar zeker oiet Ie
dun.

PETJILSAUS
Voor dit gerecht volgt u het recept van OADO GADO SAUS.
U voegt echter / theele~I kentjurpotder toe.
Door wat lomb<ikrawit toe te voegen, die u eerst fijn wrijR, wordt
het gerecht scherper .

SOJA SAUS (ketjapsam)
ingrediimni:
½:fles-:«te ketjap
/Ml
J tttNfaS knoflook

sambalnQllrsmook
zout
suibr
atijn
3 blOMfas dfarukpurvt

water
½ kopje olie
Het fijngesneden uitje fruit u in de olie lichtbruin , hierbij voet:t u de
fijngewreven knoflook, de sambal, de ketjap, een scheutje water co
zout, suiker en azijn naar smaak.
Onder toevoeging van de djerukpurut blaadjes laat u de saus goed
doorkoken .

TOMATENGEMBERSAUS VOOR BU PANGSIT
ingredîlrrurr
:

½ui
3 teentjesknoflook
25 gram boter
2 eetlepels tomatfflketchup
2 eetlepelsketjap
2 eetlepelsfijngesrwdmsremge'""r na
Q/UW111gnuJ
siroop
I theelepelve-rsirr
suiker
zout
aûjrr

Fijngewreven ui en knoflook in boter bakken.
Tomatenketchup, ketjap en gember toevoegen.
Kruiden oaar smaak .
Azijn toevoegen. zodat zoetzure saus ontstaat .

rru LU

JUK SAUS

ingrediinten:

5 eetlepelskeukenstroop
/ ½ kopje water
4 eetlepelsazijn
JOk,wl/eljes grof gellfNffl 1tnntnnlwr na
oonhong
errdsiroop
¼ ttr# ononas in blokfa1p.JNden

l sÎIUIOS4prlin blolcjts gttnedffl
½ rode paprika In retpjts gt~
½ groerv paprika in rupfas gesnedln
1 thttltrts molzfflil ( afgmrn{m)

U smtlt de keukenstroop voorzichtigtot karamel onder toevoeging
van water en azijn. U bllldt met wat maizena en u voegt gember,
ananas, sinaasappel en paprika toe.
Serveren bij KU LU JUK en ANG S10 HlE.

Pasteien

PASTEI TUTUP
tngredilntfflWHJt
d,vulli111 :

100 grt1mdjt,m,11'bpbti
/00 gram mkp malam
Jcoolpaedni
150 gram wor1tl1jtsttSIIHffl
/00 pam d,ampipo,u fUIVdot
100gromdopnwtjn
J utfepel prei fi/nrH1tffnt
I tttlerl stltXr~ fij,tgts,wdna
200 gram kip, -,/tts of ttkoolcu /n,r
fijng,,n,dno
Jj(J gr(lffl Witlt 0/t"Jffll

,.,

2 tttntjes k,u:,jtook
Ytkopfr botllllon
J uil~/$ soja (ketjop)
ltltttltrI~tsilt

,,,,,,,

noonnwkaat
ZOIII

1 tttltrû

botn

bi°'"'

m,/k

insredihltm voor dt

pasrti:
Ui en knoflook mijdt u fijn en fruit u in wat boter .
Hieraan voegt u de groenten , de bouillon , de kruiden en de kip ol

het vlees toe.
P
U rom:aJlesgoeddoor elkaar en u bindt M1met wat bJoem'enmelt.
Een vuurvasteschot.elsmeert u met boter in.
Hierio doet u de vulli:ag.die u gelijkmatig ow:rdettmet de aard,.

,.

appclpu.ree.U bcwukt de pURCmet ca vork zodat er ca blokjee,patroon ontstaat.
Over de puree ltrooit u wat puc,ermcel1Mt bier en dur een vlokje
boter (voor de kont) .
Jo een vOOC"VC1"WVlDdc
0\/ffl tut u dit gerechl (op l&aDd4) bnlm
worden.

INDISCHEPASllJTJES
$00 grom blonn

bottr, ,w1 zo tttl om 1Mblom, u hvdtft.
zodat Ml WIII 1MltaNJIOJloot
dikbkokomwlk

..

, ,
/tl

J kopfri oll~
:W DADAR KEBERTU
en.kokou:nelk, maakt

Van bloem, boter , ei, zout (naar emaak)

11

een glad ea kompakt deeg.

U rolt dit deeg goed uiten u maakt met CCD
glu bieriDrondP, waar•
op u wat vulli.nglegt.
U plakt de rondjes mc1 wat water goed dicht alt halve maantje,,
en u drukt meteen vork of de achterkant vueea theelepel de rudjel

....

la niet t.c bete olie büt u de haJve maantjct, goudbrv.io.

Nagerechten

RUDJAK PETIS (Indischemichteasla met zwarte

saus)
ingrediënten:

J blok gula djawo {Indische bruine suiker)
Z theeleptfs gepofte trassi
/ ½ eelleptl sambal oelek of J rod, ptptrs
l eetlepel tamarinde uit de fles
J eerlepel
petisudang

J stoofperen (gekookt)
J stoofappels (gekookt)

½ komkommerfijngestudnt
J verseananas
1 sifllMsappels

eventueelZ zwe appels
indienerJongemanga verkrijgbaaris
(vruclu uit /ndii) dit in schijfjes snijden nt

toevoegen
Gula djawa, lrassi, sambal oelek, petis udang en tamarinde wrijft u
in de vijzel fijn en vennengt u met de 3 lepels water.

U mengt de vruchten er gesneden of geraspt doorheen en u laat
alles goed intrekken.

RUDJAK SOERABAIA
Hiervoor maakt u dezelfde saus als io het recept RUDJAK PETIS
U gebruikt alleen minder gula djawa.

overige ingrediënttn:

½ollOMS'

½komkommer

½ bosje kangkung halfgaar gdookt
100 gram boontjesholf gaar gekookt in
tweeëngebroken
/00 grom tooge half gaar gekookt of rouw
lontong in blokjes
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rudjak manis. sojur lodth. da,:in,: rudjok, dag in,: bali
gado gado, lorttk. soli kambin,c

,:ado ,:ado, dendeng blado, tahu goreng

Vruchten, groenten etc. worden gesneden or geraspt.
K.angkung, boontje, en taoge worden iD de uus geplet, daarna
worden ananas. komkommer en lontong (indien u dit erbij wilt
eten) erdoor gemengd.
Voor bel pletten van groenten, vnacbttn etc. kunt u UI de Indische
winkel een speciale tfabek en ulekan kopen.

ROTIIKUKUS
ingrediënttn:

J pond zelfrijzendbakmul
J pond suiker
8eidooiers
eiwit V4ffl 4eieren
2 d 3 eetlepelscacao
eventueelJfteJje sodawa,er
Jtukjeboter

U klopt het eiwit stijf.
Nu klopt uervoonîcbt igstukvoor stuk de dooiers door. U roert de
suiker erdoor dan het sodawater en daarna beetje bij beetje het
bakmeel tot u een egale massa heef't.
Door ¼ van het verkregen beslag mengt u de cacao.
U neemt een bakvorm en smeert hem in met de boter.
Hierin schept u laag om laag het beslag (wit bruin wit etc.)
U stoomt de ROTII KUKUS in de stoompan ga.ar.

WADJIK KETAN (bruine lndiscbekoek"° ldeefrijsl)
Ingrediënten
:

500 gram ketan
2 d 3 glaun dikke kokosmelk
gula djawa
½ theelepelzout
aluminiumfolW

tJ wast de ketan goed en u laat deze een nacht ÎD het water staan.
U stoomt de ketan gaar.
U zoet de dikke kokosmelk met gula djawa en kookt het ÎD tot een
dikke stroop en mengt dez.e door de ketan.
Opaluminiumfoliespreidtude
WADflK KETAN uit, udntktbet
plat en u snijdt hem in re,c:bthoekigeplakken.
97

KUETALAM
ingrediënten,oor de
onderstelaag:

3 afgestrtkerrkopjes rljstnnul
½ kopje hunkweemeel
I kopje dikke kokomulk

7 à 8 kopjes dr.mMkokomwlk
J kopje gula djowasîroop
8 lepels suiker
zout

4 blaadjespandan
Het rijstemeelen het bunkweemeel worden goedvermengd met de
dunne kokosmelk , de gula djawa en de pandan.

Al roerend brengt u dit mengselaan de kook. U voegt wat zout toe.
Het mengsel moet iets dikker worden dan pap. Mocht het te dik
zijn, voegt u dan wat kokosmelk toe.
Eventueel kunt u hel gerecht iets toeter maken met suiker.
U giet de pap in een ronde schaal.

ingrtdiënm, roor de
bov,nste laag:

J pakje hunkweemnl
2 glazen dikke kokosmtlk
wat blaadjespandtur

zout
U vermengt het hunJcweemeel met de kokosmelk co u voegt dan

pandanco zout naar smaaktoe.
U kookt er een niet te dikke pap van.
Deze pap verdeelt u gelijkmatig over de pap die u a1 in

de scbu.l

beeft gegoten.
U laat alles op een koele plaats opstijven en u beeft een verrukkelijk
dessert.

WADJIK KETAN KELAPPA (kok-1)
ingrediënten:

500 gram ber41 ketan
/500 gram suiker

2½ kopje kokosmeel
1 zalcjes~anilleSMi/cer
mespuntjezout
water
olumîniumfolie

U wast de ketan goed, u laat hem eennacht in bet water 1taaD en u
stoomt hem gaar.
De suiker kookt u in 2 kopjes water tot stroop, waaru, u het - ia
lauw water iets voorgewcekte - kokosmeel erdoor meogt.
U voegt zout, vanillesuiker eo de ketan toe en u roert alles goed
door elkaar.
U giet het mengeel op de a1umio.îumfolie, u 1D.ijdthet ia blokken
van ± 12 x 12 cm en u legt het in de zon totdat de WADnK
K.ETAN K.ELAPPA kltvfflg wordt.

KUESERABI
J afgtstrtktn kopjts rijnmtttl
1 kopjt kokosmul
1 kopjts dvnM kokosmtlk
1 kopjts dikU kokomttlk
mespun1jtzout
1 kmiirisnottn
olie
U vermengt rijstemeel eo kokosmeel met de YUWarmdedun.oe

ingrtdilnltn:

kokosmelk tot deeg.
U voegt zout toe en de fijngestampte kemiris.
Van het deeg maakt u platte rondjes met t.e.n doorsDede van ±
12 cm, die u in een met olie ingewreven i,erabi pan goudbruin bakt.
Deze koekjes smaken uit.stekend met gekookte dik.k.e kokosmelk.

KELEPON
ingrt dîinttn:

500 gram kttQIIJflff/
I tttftptl ka.sbimttl

gula djawa
mtJpuntjt ZOUI
1$0 gram kolcosmnl
½kopfawatn
t'ltnhlttl wat gr~
votdttlkleurstof
J ttlltptls kolkwtUtr

alsgar111ring
:

,ers gnasptt kokos
btttjtzout

Vao ketaomeel, kasbîmeel eo zout kneedt u met walel' en kalk•
water deeg. U voegt er wat kleurstof aan toe , zodat het deeg eea
lichtgroene kleur krijgt.
U maakt bolletjes ter grootte van eeo walaoot en u vult ze met een
stukjegu.Ia djawa.
U brengt een pan water aan de kook en u kookt de bolletjes hierin
tot ze komen bovendrijveo {du zijn ze gaar).
WaDDcer u de koekjes uit de pan heefi gehaald rolt u ze door de
geraspte kokos vermengd met ½ kopje warm water waardoor u een
beetje zout heeft gemengd.

KETAN SIRIKAJA
ingrediënten deeg:

615 gram ketan
J bi-'/" pandan
mespuntje zout
l glll.f dikke kokosmelk

U weekt de ketan een nacht, na het goed gcwusen te hebben, en
u kookt hem half gaar met pandan en zout.
U mengt de kokosmelk er door en u stoomt deze gaar met de saua.
in een aparte kom .

ingrediënten saus:

4eieren
3 glazen dikke kokosmelk
gula djawtuiroop
mespuntje zout

U mengt alle ingrediënten goed door elkaar heen en stoomt het al
roerend gaar, met de K.ETAN in een aparte kom.

KUETIMUS
ingrediinten:

4 gerMpte ketel/a's ( ca.tsa~s J
suiker af gula djawa
dikke kokosmelk naiJr smook
oluminiumfolie

U mengt alle ingredilottn goed door elkaar, u verpakthet meopel
in aluminiumfolie en u stoomt het gaar.
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ingrediintm:

3 ba1111Mn
3 lepels zelfrijzend bakmul
3 eieren
suiker en lcanttl of pJa djawat mtlk

olie of boter
U maakt de bananen fijn en u vermengt ze met eieren, meel en.melk
tot een dikke mas&a.
~e:::,li:_:r,~oki:

:~'a:e:f
:t;!l:-dr:-a.die

u serveert met

CCD

BUBUR KETAN ITEM
500 gram btan
ingrediinten:
mtsp1111tje
zout
gufa djawanaar smaak
3 blaadjes pandan
U wast de ketan goed, laat hem een nacht weken en kookt hem in het
weekwater met zout, gula djawa en pandan tot pap.
de saw:

3 kopjes dikke kokoRMlk
3 blaadjes pandan
mespuntjezout
1½ theelepelmaizena
roert de dikke kokosmelk, de pandan en het zout op

U

CCD

lage
vlam goed door elkaar heen (voorzichtig, het kan schiften!) en
u bindt met maiu:na.
U serveert deze saus over de BUBUR.

BUBUR SUMSUM (pop nn rijstemeel)
ingrediënten:

250 gram rgstnneel
2 d 3 kopjes kokosmelk
Jbl=l]"pondan
mespuntjezout

als garnerUlg:

dikke gula djawa.rtroop

U kookt van rijstemeel, kokosmelk, pandanen zout een dikke pap
(BUBUR), die u eet met de dikke gu1adjawastroop.
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PAP VAN KATJANG IDJO (groeneIndische enrt)
ingrediinten :

J(X) gram k4tjang ldjo
J stuk djahi,Jijn geprakt
gula djawa
J blaadjes pandan

dikke kokosmdk
2 pakjes vanillesuiker
u wast de katjang idjo, u weckt ze een nacht en u kookt ze iD het
weekwater tot pap met gula djawa, kokosmelk, djahé en pandan.

U roert tijdens het koken goed om aanbranden te voorkomen.
Tot besluit mengt u de vanillesuiker erdoor.

1WWEH PISANG {bllll8Dellkoekjes)
ingrediinten:

J kopje hllllkwemul
6 kopjes dikke kokosmelk
5 banaMn

mespuntjezout
suiker naar $7nQQ/c
2 zakjes wmil/esuiker

U maakt het hunkweemeel voorzichtig aan met wat kokosmelk en
u giet de rcsl erbij, zodat een egale massa ontsta.at.

~~~~t ~~~~::~ :~c~~~r en net zoveel suiker als u lekker
U neemt een schaal of puddingvorm en u maakt lagen om en om
eerst pap, dan de schijfjes banaan van ± 1 cm dikte.
U laat de KUWEH PISANG afkoelen en opstijven op een koele
plaats. U kunt het gerecht snijdco als taart.

GETIJK KETELLA (cassave koek)
ingrediinten:

garnering:
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J cassa~s
2 kopjes dikke kokosmelk
2 pakjes vanillesuiker
suiker
rode en groene voedselkleurstof
olie of boter
gestoomdegeraspte kokos rMt wat zow
,ermengd

Als u cassave koopt, let dan goed op het gedeelte waar de wortel
zich bevindt . Vertonen zich daar zwarte vlekken, koop de vrucht
niet, er is dan blauwzuur ontataaa.

U kookt de cassavesgoed gaar en haalt de schil eraf.
Nadat u de nerf uit de casaa.ve (ketclla) verwijderd heeft stampt u
hem fijn en u vermengt hem naar smaak met suiker.
roert er de, met vanillesuiker, gekookte kokosmelk doorheen ,
zodat er een decgachtig e massaontstaat.
Deze massaverdeelt u in drieën.
Etn deel kleurt u met voedselkleurstof rood, een ander deel kleurt
u groen. Het derde deel laat u wit.
In een met wat olie of boter besmeerde kom legt u de lagen (groen,
wit, rood) op elkaar. U laat ze op een koele plaats opstijven. U
snijdt de GETUK KETELLA als een taart in punten en u serveert
deze met gestoomde geraspte kokos met wat zout vermengd.

u

Dit gerecht is ook met K.INTJA erg smakelijk.

SPEKKOEK
ingrediënten:

20eieren
300 gram basterdsuiker
500 gram boter
3 eetlepelsgecondnueer~ ~Ik
J25 gram bloem
3 zakjes vanillesuiker

(gezoet)

½ afgestreken theelepelzout

kruidenallun w,or
de bruine /tJQg:

4 volle theelepelsanijspoeder
8 Yollethnl epels kanul

5 volle thu lepels kruidnagel
2 w,lle theelepelsnootmwkaat
2 yolfe theelepels kardemon
U roert de boter met de gecondenseerde melk tot een romige massa.
U klopt de dooiers los, u voegt er de basterd• en de vanillesuiker

aan toe. U klopt alles tot een schuimige massa,die wat wittig is.
Deze massa roert u door de boter.
Nu klopt u de eiwitten stijf (als sneeuw) en u mengt ze voorzichtig
door de botermassa.
U roert de gezeefde bloem voorzichtig hierdoor heen.
Het verkregen beslag verdeelt u in tweeën.
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De eae helft lul u wiL Aa.a de andere bcU\ voegt u de tnlideD toe
(voor de bruine laag).
1n de oven bakt u, ÎD een beboterde platte vorm. vu bc1 balag
laagjes, ieu dikker dan flensjes. U legt de lagen om en om (bruin,.
wit-bruio enz.) op elkaar.

Dranken

TJENDOL (lndlldle koll:oomelk
dnnl, 4 &lum)

;:;,=,!:'

djawo

4 palcfai Wlllilksuibr
2 pak}Q ltunlcwttmHI of wat moizmo
wat ijsblolcfrJ

U kleiN kopfrJ watn
4 halw glazen dikke kolunmul
kom rMI ktnld water
kom rMt worm water
Gula djawa. 3 eetlepell suiker kookt u met 2 kopjes water op en
zeen u. (U laat het rustig staan).
Het bunkweemccl vermengt u voorzichtig met wat water, zodat er

een egaal papje ontstaat, daarna doet u er de rest van de 12
kopjes water bij. U kookt het tot het heel dik en glazig is.
U zet de kom met koud water klaar en i«fi de maaa (de tjendol•)
iD het water. De tjendol ral in dille druppe ls in het water liggen.
(U laat ze rullig liggen.)
Nu wcektu hetkokomu:el in goed warm.water, tot het is afgekoeld .
U neemt een fijne zeef (meel of melkzeel), doet het kokosmeel
crin, en pent in een derde kom het vocht uit het kokosmeel.
Deze kokosmelk vermengt u met 2 zakjes vanillesuikeren wat zout.
(U kunt ook kokosmelk kopen.)
U neemt een glu, doet er 2 theelepels tjendol en 3 eetlepels gu1a
djawa in en giet het vol met kokounelk. U doet er 2 ijsblokjes bij.

• U moet hiervoor of een appclmocsmef'
of ccn speciale tjendol
ucfgebruikcn .
IOS

KINTJA (lllikerstroop met klapper)
(melk om bij Indische koekjes te eten)
ingrediënten:

2 kopjes dikke kokosmelk
1 eet/cruis swikcr
gula djowo

~spuntjc

ZOUI

3 blaadfrs salam
1 pakjes WZ11illcmikcr
3 blaadjes pandan.

Onder goed roeren brengt u de kokosmelk aan de kook, terwijl u
alle ingrediënten toevoegt.
U laat het even doorkoken en zeeft de K.INTJA.

U kunt de KINTJA serveren bij poffertjes. GETUK KETELLA
of gekookte kleefrijst.
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Ikzalje nooit,nooit,
nooit,nóóitvergeten.

GEWICHTSTABEL
1 kg = 2 pond = 10 ODI = 1000gram
½kg=
1 pond"""
Soos=500gram
¼ kg ""' ½ pond = 2½ ODI = 250gram
lglas
= 3dl
1 kopje = 1 dl

BAK-OFBRAADTIJDEN
voor vlees

Een groot stuk van ± 1 kg ruim 2 uur
Een klein ltUk van ±

½ kg I uur

voor gevogelte
Een grote kip ruim 3 kwartier
Een jonge kip ongeveer ½ uur
Een eend ruim 3 kwa.rtier
voor vis
Eeo moot van 2 vingen dikte ruim 4 minuten
Grote (Chinese) g.arnalm JS minuten

KOOKTIJDEN
Een grote kip ruim 2 uur
Een kuiken of jonge kip I uur

Vis ruim JOminuten
Bonen I½ uur
Worteltjes, boontjes, biet, kool enz. 10 miouteo

Oma'sgeheimekeukenuitdrukkingen

--

A.aNlllmarlt

c......

G....,..
(ofdmaeml)

- zie kukul
- 1&111
dik maken met meel

- gcbraodelllikff
- bruin ballen in vet
- ,pijzen op de ecbotcl ICbikkeDen vmiere:n
(met In'. petmelie), zodat v: et tmakelijk
uitzien
- au b&i.nmarie koken (stomen).
Hiervoor ocemt mm een grote pan met
warm water en er:o kkiDere pan met het
gerechL Vergeet niet tijdena het ltomen

tdkem water toe te voegen.
- kruidemauaje
- kruiden laten intrelliD
- gestampte belchuit of droog brood
- wentelen in gekJoptei en daarna in paneer•

meel

: =e~!:tw-:it~:

kookpuot
- fijngemaakte aardappelen, vlees vruchten
enz.

- gerecht, heel dik gekookt in meel en bouillon (melk)
- (ruiten UI weÎllÎg olie:,reuu:I or boter

Oma's keukentips

__

.....

em te blDdea:

worden altijd aangelengd gebruikt.
A8J1te lmgen meel, wordt voor het gebruik
gez.t.efd.

Klapperolie:

indien u klapperolie kunt krijgen,dan kunt 11
hieringcdtoogde vis, kip, empal, tempeh, tahu
en krupuk bakken.

Soep of-

:

Knûdla:

gebonden met een geklopte eierdooier, mag
niet meer gekookt worden.
Bij de gerechten die Oma beschrijft, wordt
meestal uitgegaan van verse (of gedroogde)

kruiden. ll'ldieou, om welkereden dan ook,
kruiden uit potjes of flesjes (kruiden in poedervorm) gebruikt, dient u er wel rekening
mee te houden dat deze kruiden vaak veel van
hun oorspronkelijke aroma verloren hebben.
Om de juiste smaak te verkrijgen dient u in
dit geval bij te kruiden.

la&ndlleteD:

alle ingrediënten die Oma gcbtuilct, zijn vet•
krijgbaar in de Indische winkel (Toko). Vaak
zijn de ingrediënten ook op de markt te koop.

VII:

alvorens vis in een gerecht te verwerkeo, dient
u baar goedin te wrijven met zout eo citroen.
U laat zout en citroenevenintrekken, daarna
spoelt u de vis met koud water af en tenslotte
het u baar voon:ichtig met een schone doek
<koog.

110

Lomboken peprlb:

de lombok is een peper , dus vrij scherp 11an
smaak. Bij het gebnaik, dient u hem van het
zaad te ontdoen . Indien u een zachter gerecb1
prefereert, kunt u lombok door paprika vervangen. Ook bij de paprikawordt bet zaad
verwijderd .
natuurlijk gebnaikt Oma in haar keuken uil.sluitend het originele materiaal. U bent hieraan Diet gebonden bij de bereiding van de
gerechten. Indien u oa verloop van tijd toch
een originele rijststomer, wadjan of ulekan
wilt aanschatren, zult u lD.de Indische winkel
uitstekend kunnen slagen .

Verklarendelijst van ingrediëntenen
gerechten

Aboo - oum nn een gffC('bt
Adu - vtokd of an ij$
Agar-apr - soo ngctt,Wlc UI
st.11ngco,ui1:z.ecwicrbemd
Aîrlklaod• - sod1wa1cr
Ajam bestagck - nu m van een
,erecblmttkip
Ajt.m bil.mbu hc:sengek pcd.is - kip
mct«ospeci alcn usbereid
Ajam bwnbu rudjalr. = llllll1 van
ecngcreo::htmetkip
Ajamd.ibulu - kip in bam~
Ajam goreng - gebraden kip
Ajam guri - Dllffl VID een gcrccb1
met kip
Ajam kodok - num var1etn ge~:~1: aja m - kip; todok - kik•

Ajam muak kcaûri - kip met
kemîribercid
Ajam ma u, k mosterd ,_ kip met
ffl051Crdbereid

Aj1mopor - nu mv anecngcrecbt
met kip
Aj1mpt1nggang - g,eroosterdekip
Ajam paogpog bumbu bc$Cngck -

AJ111.,. Uitplu1

Ampu tebu - uitgepent tuikmicc
A.ng Sio Hie ... vbPff'Çhl
Areomeel - meel vu de l.l'fflpalm
Asam-tamt.rinde
Affm•pracn - wnarinde eo zout

Asalnpe4is-eearuureoh«I
5,1usje
Asamw11er - 1amarilldew1cer
Atjlt - lllgcm11k1 zuur
Atj1r blbi - lljar VIIDvukeo5Vlca
Acju blWlng - ingemaakte IIMD
Alju blw111g timut - 11j11VUi
uiljcs
Atjar ketimuo - 11;., no kom •
kommer
Atjar palmiet .,, a tjar va,a het hut
v1ndepalmkrooo
A1j1rrebuog-11juvanjo11gc
blmhoe-loot
Atju tehar - zuur illpmaak~
eieren
Atjar tj1ropur .,. gemengde 11ju
Atju tjlmpur ionder bumbu - p,
meogde 1tju zonder specerijen

num v1necogcrech1mc1gcroos•
tcrdeüp
Ajam pangang

bumbu ketjap -

numVU1eengereehtme1g,ero"'
lCrdc kip !Ml sojt,booconus
Ajam pangang blimbu rudj ak -

oum

V&D

een gerecht mei ge•

roosterdckip
Ajam pangpng met sa.ntan - ge•
roo.stcrdel:ipmc1kl appcmiclk
Ajam sapil - DUID VM een gend\1
met kip
Ajam sc:mur- gesmoordekip
Ajam 1101jo - kip met dikke soja•

booensausbcmd
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Bablr - soonzwvil
B1b1t tlWOO - P'D9

Blbi-

vukeosv•

Bibi ketj1p • vvteosvlen.
,..
soj1bonenMue ~
Babi kUQQlg- vukem vleesmei geelS1uaje
Bibi tjieo • DU.111 V&Df"«ltt

mnvukmrvt..

Bahoo - leghen
B1jun - spinazie
Bambu IIU - llerk

.......

Buden1"

makffd

Wut.oelauk

(Il

,.,...,_

4!ld110(-qOlO(J

-ot on n11-IUftll

'lf!I

n111.(a

-

...

.,aicfd-i,i'1l(!'Nqd~

• flUll'l~Q

sun,.,c·,,.•r-•••fa
sooalJd

• lvid1111J11on{Q
uoonq:mJA - ~1111a11
nqanifa
uqwd.
?11:t\'O
q,w - lunh fo

-unq:> *IJ!'IO

,._

..a-nAmnu•qµaalapuaa
11(:0J

• JltJloapUQ

P!Nl(d

'plOOJpd

,po,inµap
ll(»ni

-··

tu,uaa

•

- ny.mp-qopaaaa

010 Ril. 1DHU •

1add.inndl

nffqOIJQ

-

•urnaa

"""''

-d 1PJOM JOIUfll(l( 'Il dn pq
n..vnM 'PWl'I i}Jnd • 1fpns trn9Q
afpff(q~K

•

~PIM

Pllql~tJUoot

n1o

- IOfMIQ

Uf!WOll- lfflll!fO
dnuaoJI!:> - dn)IN,fQ
afJ>ntqNDJI!) • p111q1iund)lftJ~Q

-d-tl'IAwnG

ama • tapvnaci fO,ilUOJa
u. nr. mnu • so)lluo.ie

,._ ,q_.
•o,

u!"!-IJ-.11 n•111•na;I

•UOOMal 'lliKlll d!J~l(

URS(J

• llnlfl '""0

UOOSl»l-..1

•

~'"ll

ft)ln.J•lll"J

JO t:ad111T1:J)IIJ:s9(J

p1iqinu.oeq

• lnpn

IISllllod ,P
q•,i,iod nqwns

Joo11uaf!J~'

1ad - lu1on,i nquzne
P!:W;,q!J~ll
- µflüa)I nqwns
fµnad1 - nqwne
deel uoos - wnnuns Jnqne
lff!JJMPI
911JMGU.dN-11?U1dV1iallJnqne:
"f!JJM()I WSMZ
n11 dN - am!II una,i Jnqne:
u.avt,.1aau:io.d
agptll - ofp! lvt[l•ll :tvtfltll
WA dN • OfP! lltlf1•ll Jnqne
dN uoot - uni mqne
d9Cbirn,ds•lnfitqJnqne
d9d•Jnqne
uoorm~ *ll'!'O - un11!e

~n

anwiiuaq

i,a,

lq)IIJA•

)19f"!l!(l-!fP!Q

!ll~ oio U'U, wnu - llSf" !fP!8
1m1fd1addnnn.d • SW'!!,P !{P!8
wf11~-..i apuOJ~aoz - HJIP!B
Mqvnq m.d: - lun1:,e
dr4apu!SOOd1tWllj»J

-d-111111urnu-1da,1.1al;~
alnaf1MDdr,in111q:waialu:iout~

urnu - turcm,i an!• Jo 11ri=e
llf!,l•J

• 11•"1u•JOquaw n n9
tf!'!JJMl'I • Ol'Pl( ffJ:,e
·~llOO)ldUO - s•J:111

11{!,,I_n.,

\q3fU,\UflZ•

-oooq -

ftA

P'l'l'I •

lnflll(

uoon11-

Vl'IIQ

l!P'ld

p91q11!!WOl1
• uw,"!fp OfttQ
UOOliUaoJ:1~:JlfPPI

OWR.\pt:Jq-f!d11J...-nnfplm1Q
UOOfll()IUAWO

INAP9)q

•

l!flUl(al(nq111,fp1;1t11(]

.....

h!°PflJ'llh!" • lnMeq tlM(]
sa9IA•f~IQ

-Jd l'II! ~o
- lu-,n ,-,.a
111111
tam PJfWO • IQ!t!~ll ffP9(J
~•motptn.uil•!'!ffP-a
lap!IIO•npllQ

o.

-~0~9

1,RQOJ1'!d,n,dU-.•UftW"1u:w9

(lll!N'l111$luMl.d

1;11ooqnfponau~ nA P'l'I
•
nfpQJlau an-a
afPntq~
uoos on,a
d~
'-'~ilnw - ~1q
111!,INI~ P!IUll • Jltmt1:>J1lmtQ
~1•.auoot

tp

pJi,asooid

u. pp~
UI uapwd

UIO '"~

ll!"'A•IU!QW!l:.e
-I UfQW!l:l1I
- tunp:19
11n11d:ioz

WHU

µooen11111:)fJal•.mis11111oq:111
)IOOUOU)I• q~ndfus.t1-S:
!D!"O,Ol•l('IUWIAM,-S:
ayn 9P.'UJd - IDJOl tu-..ne
Uapl • ltnM•8
,fffl91U..IMJ'llt0-qtt1'(1
•Û~

(m111nlnffl2TIIJ
1us1d10V1- tu.n)lfu•e
IMU
- dlfP'.1 nqi:oncqlaapuq

d,fml 'p!a,;,q m-oqtfOI
•~

Dulcine- braad-ofbakolie
Duria.o-zeersterkntlkeodevrucbt
-Duri0Dbc1hinus
Ebbie - gcdroogdc1arnakn
Empal - naam van een precht
Emp•I pedis - naam VIII een beet
vl-prc<:ht
Empal van vlees - na111nvan een
vlocsgcrechl
Foc Yoni Hay - omelet met krab
ineen gebonden sausje
Frikadel.,. gebald
G1do-pdo lkllwi - çocntenp
re(bl met pindauus over1occn
(op.tijoDjaltUUa.oli)
G1don - naam van een precht
Gaodaria - zure vrucht, als de
onrijpcpruim
Gaodari• asin - pzouten gandaria
Gaoo-oaamvaoecngcrechl
Garam - iout
GeUang (ofkrokkot) - postelein
Gimbal of remptjt - croquan1 gebakken toespijs, waarin een aantal
1epcldcpinda's
Godok - koken
Goren - gcb1kkeo
Guladjawa - Javaanse suiker
(palmsuikcr)
GultAr ab - Arabischprechtbij
derijst
Gultp1kis - naam vanecn1crec:ht
Gultpulih - wittt,gult
Guri - smakelijk, lekker: geuri1
enpitl.igvansmaak
Hati - lever
Hati1jam - kippclever
Jkan - vis
lkankcring - gedroogdevis
lkuku.a - visme!UllU
lkanpf, - vissoort
lkanton1kol - 1onijn
lrU-iris - 1esneden croenteo, alt
kool, prei, etc.
Kajumani1 - kaneel
Kapû•vissoort
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Kambi.ns - pit
Kangkun1-waterplan1
Kapulap - kudemom
Kubi - cassave
Kubiblue11 - CUMvcbladere:n
Kasbim«I - CIISUlvemecl
Kubi•kctclla poho11 - cassave
Katcs • papaja(vruchtaoort)
K1tes pndul - ec11 papajasoort,
waarvan devrucbtenlanp11engelshebben;pndul
• hangc11
Katj ang - pculvruçht, boon
Katjangbcras-pculsoon
K:~o
idjo - kleine groc11c

Ka1jan1 pandja11g - Jaap boontjea
Katjugtjina-Chinneurdnoleo
Kedon1don1•vrucbtsoon
Kd arnpcs or ruku-rulr.u - toon
nagellcruid
Kd apa goreng - gebakken, gcruptc klappcr
Kclap a kopjor - kolr.OSDOOlloort.
waarvan het vruchtvlees zacht is
Kc\epon - meelballctjcs met pJmollen palmsuiker als vubd
Kclia - numvanecngerecht
Kcluwclr. • nootsoon - (Panpum
edule)
Kcmanrp - mangifera kc.lllll.llp
Kembangturiblocmvandeturi
- boomsoort (Sesbania grandftora)
Kcnliri - nootsoon (Alcwita mollu«:ana)
Kcnari - amudelsoon
Kcntjur - worulsoon{Kaempreril
gal,,np)
Kcpitin1 - oetban:lr.n.b
Keranc - 1ebelpdicf
Keri11g - droog
Kctan - kloerrijs1
K~~:.~~ - klecfrij1t met dwiKctanmecl - k.loefrij1tmecl
Ketan sirilr.11.ja- lr.leefrij1t met
dilr.keklappcnnellr.KIIS
Kctclla - cusave
Ketimun ~ komkommer
Ketjap• sojabonensa._
Kclumbar - koriaader
Ketuptl lr.ctan - k}eefrijd ia p-

vloehtea klapperbladffal
koolr.1
Kiel U.1 Hie - num v1r1 -

="

p-

l.cngkeng -

p,

Lobllr. - grote won ndiJ•
Lobt-lobi - nwzocte vrucbt
Lodcll - 0&1111 'f in poallal•

>oom

Klabet - rmegrttlr.
Ko1'1r. .. vruchtea ofkaoUeo , pkookl io lr.1'ppennelk mei palm•
suiker
Kool Bdaoda - Savoy&-kool
Kraai -1r.ki11etoonlr.Otnlr.0DUMI'
Krupuk goreog - eroqlWII pb1kkm 10e1pij1
Krupuklr.uli1 - c:roquan1pbal.ll.en
ruoderhuidofrwoerd
KNpuk melindju - gepem zaad
van de tnelindjuboom, uoqllAllt
gcbakkeoopge4iend
Knipuk tcrTong - ctoquaot pbû·
ken toespijs met 111berginc
Knipuk udang - croqv.aot pbû•
kcntoesp ijs mctp.na aleobeteid
Kuikick - nu.mvueenkodt
Kui la pis Tjioa - ChiDeKkoek io
lagen
K°' l11mp11r- soon gr01epoll'et•
tj"; lwnput - modckt
Kui mcntok - Mmtok koek
K11iscmprong - opgeroldeo11bU.
Kuital1m - oaanavaoeentoclt
Ku~ 1Îm11Sof laoct - DUID van
ccokock
Ku.oir-lr.urkum1
Labu•Siam (Maoisa) - melocmoon
Lab1,1- pompoco
Labu merah - rode pompoen
Lalr.s1ofsooen - fljocgluiglCb.i•
nqe\lfffflioeW

Latap - toespijsvaogn:,eouobij
derijH
Lam1h -v c1ruodc rll pje
Laos - wondsoon (Alpinil
pl a np)
Lapis ajam - nnm van een geteebl
met lapjes tip
Lapis van vleet - num vu eeri piwh1 me1 rundcrlapje,

Lcl1war - numv anecnga....:h1
Lcm1ran - instukkenofplalr.ken
gaMd<o

Lcmmetjn,ap • dtrocnsap

Vrucht

\'ID

de ~

......

Loa1bok - Spuosc peper
Lombok goreog - prl'llitespuo.

....,
""'
""'
....

g«,eoe

Lombok ldjo "
Lombok

16Wh -

-.

Lombok tottt.b - rode
lolnbolr. ,_wit -

SpuoN

klelDe

Spaao,cpepcr

toon

s,--.

k.1ciDcSpullN

Lontong - rijst ia MllaDalba.d p-

koolr.1

LuJurluu"

bau
Lurnper ajam - lwnper met lr.ippo,v1,1J1c:I
Lumpur Mmldo - Menadonese
IW11per

Mugp-vrucbi.oon
Manep ISÎD " pwt,ik9 mugp
Mangut " onm van en pNCbt

Maois-v,e1

~·-

IMIII • m.mi.Mo VIII
u.mariodc
Mllllilan kolang•kaliog - tnll»all
vaodcpzui.YffdcpinmVlllde
MUlUUI

Manban pala -

maoÎ$aD

vu DOOI•

mmkut

Mllllbus - con6tureo

M1nb&n tjercnä - mlUÛSl.ovu
lr.lrincnrevruchwn
Mcliodju - boomsoort, wurvu
de vrucht pWkt
word1 als

groentcofptNlklr.coalskrllpuk
Mcritjl • pep,:,
Maui - ab , pecerij pbnlikte bul
VIII de boom M11toil l.roffillÎ-=Mi - ChlDew VC1'10kclli-,oon
Miso1. - Chinesevnmicd1i-t00n

_.,

Mund11-mu.od11- tlU.ID VIA -

p-

Nugl:a • vruc:hUoon
Nasi - pkookte rijM
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Nui •Jam - rijst met kip
Naaigoreae: - pblkkeorijlt
Nasi tcbuü - rij1t op bijioockre
wijsbcreid
Nul lu.lllioc - gele rijn
Nlli lugi - balllllWIC YID rijst
mc1toelpiJNul Uwet - ia pu p,kooltie
rijn
Nul WD - p&oomdec rijtl
Nul 11&111- balaming YID rijd
met10apîjuo
Ojoo1 or pmblt - groeawsoon
(vtvebtpbruiJu1bgroeoie)
0por 1Jam - DUIDVU cal p;ncht
111ctk.ip
01'1-ve - 11111!1va.oeca pteebt

Ow-bersen

OWt-ocû - DUJDVI.D-pteebl
Plkis - VI N!D

Plla - 0001.m111lr.ut
P1.11gthilwl •v isprccbt
Pug,tb Pad.lng - P1daop ll!ffld,t
Puuuc
- root1ereo
Pupi1 - Chinees p r.ebi
Papaja - vn,ic:blSOOn
Paree-bitlefevfUChl
Pll'\IWl-gobet. - grove rup voor

_,,..

Pedis - beetdoordeSpuueptper
Pldoh - îapu,utcovit
Paij11 -IChildp ad

Npas&o(or~p-)

- vi1or

vle,esîaeeoblnllllel1bladpwilt
•
bid eo proosurd
Npc.llDtioae:baallllingv1.11pepc11Usoon
htl - tlÎDlr.booa
hli• - J)ISCl vm vbofpn,llca
Peû, \IIWlg - paK1 VID pmalefl
hlja - ftllDI va.o- grommp,

rochtbijdcrijst
Pctjtl dj&DIWICpilant - getec:hl,
b$fdd fflfl de cctbue pwll VI.Il

...............

hlj61 lr.etimuo • poentmpndll
IMI ltomltoauner
Pctja wroa1 - gen,cbt met 111bet•

.....;uo -

l'iodu&
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111,11VU

tJp, ....

recht bij rijd
Piadancdagiog-sawivao

vlen
Pillda.o& ÎIIID • tllUYI.D
vis,prechtbijrijU
PiM.ne:lr.lpolr.- b&Du.Moort
~~ltel111ulr.(blt11)•blD11DPiMocr1dj1•blDIADIOOTt
Podomoro • DUIDva.o•o prechl
Poll• of baad.relt - aoon aemberdnok
PoUorig • jooceerwtjes
Poog Tja Kee - lr..ipgerechtmet

,,_...

R.awi1• ltleiaesoonSpu.osepeper
(ii a oolr. Lombok R1wlt)
R1woo • DUIDva.oeeo precht
Reb11oc •jonpbaloboe
-spru.it
Rebuog betWII • loot HD de p-o-.

.......

Rampab - specerij
RCDdaog co 11YID OQ Suma•
tr11&vl eesp rech1
Ritjlb rodob .- D11111va.oeeo ....

="'

Roll lr.uluaa• gatoo111doltoetn.
Rudjalr. gobet - geruptevnic:bcaa
met een SpuGK pepcnaus over-

,.,...

S.,on • HIO"'lebliglckkernijvu
lr.letfrij11
, 1tlappereotuilr.cr
Sagu-ngo
Saj11r - groenteo
Saj11rUI.D:'I • grom~genc:bl
roet
1.amarinde
S.jut meolr - grocntngerecbt
S1jur111rnis .- gerrwic croenicop,

"""'

SaJalt uio

• ptolllCD
1111:
alr. vnaehtvaneenpalmtoon
Sambal bldjllt ... sambalaoon
<era

""'"

Sambal b11b11k• fijnpswnpte to.
tpijsmetlombokbemd
Sambllb11buk11d1natcrin1-1•pij s vanfljogewrevenged,oogde

..,..,..

Sambal b11blllcVIII katjana - l1pij1 van 1ijnp11111k1Cpeulen

S&mbll fOl'OOIden4oot - toapijl

VIIII p,balial, pdroogd CD ,..
ttuidvleca
Samb•I preo1 &ooolr. - gekookte
toeapij,
Sunb•I aoreo1 ikan ~ - IIUID VIIII
ecovisgerecht

Sambal

l(lfflll

telur met petil -

gerecht VIIIIgebakken eieren met
p.s ta van vis of pruûen

Samba.l 10re111 udao1 - toapij1
v, 11pmdeo
S• mba.l aorm1 v.u. da.dar-tdur beet geluwde en pfruite tocapij,
van eic~oekockm
s , mba.l kd • p• - toespijs VIIIIkla~

'"

Su nb • I poj• - locspijs v1111
pbû·
ken p-rqpte kl•ppcr
S1ndu111luour of~
mentolr. pun1bors1
Saotan - klappennelk
Saotao ljewf:r - dUDDCklappermelk
s , 1<!- 11ukja vlees ua CCD1tolr.je
gcrcpticogeroosterd
Saté bumbu kuoiog ~ saU met gele

..
~

Saté bumbu rudj•lr. - num v,o een
ccrcçh1
Sa1o!pcntol - nHmv1111ceo1pc,ci•
• lc sathoon
S• ucijs bUar - geroosterde saucijsj es

S• wi - groci,ten100n (brasac.
rugo s. )
S, wi Tjin1 - Cbinae kool
Sedapm •la 111 - witte oacbdelit
(Pol)'llnth1.11tuber01us)
Sekonio1 - acmhffdrank met in
kleine vicrlwlte tt ukja paoedcll
diklr.emeclpap
Selali • builicUJD
Selali Belud• • kruiu:munt
Semur - iamoord vlee•
Serch - citrocnpu
Siopr - lippe11v1111
ceo koe
Sîmn lombok - oum van een ,erecht Dm SpHnlC pepel
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EIGEN RECEPTEN

Ergens aan hel begin van deze eeuw werd u geboren op
Midden Java in Gombong, en sinds hel eind van de jaren
vijr1ig kennen duizenden haar als ·oma·. Een begrip in de
culinaire wereld van Amsterdam: z.ij bracht hel indisch eten
naar de hoofds1ad. Tien jaar stond ze zelf in de keuken na
haar modewinkel opgeheven Ie hebben ; al 23 jaar treed! ze
op als gastvrouw in haar restaurant Djokja waar ze met haar
dochter. zoon en schoondochter de kwaliteit van al die gerechten zorgvuldig controleert . ·1 Moest er van komen, dat kookboek . Jaren al vragen haar gasten om recepten om zelf datgene ie bereiden dat ze met zoveel smaak bij Oma genuttigd
hadden. Niel verwonderlijk als je weet dat deze mevrouw
Keasberry het eten voor de ex-sultan van Pon1ianac moest
klaarmaken als hij in hotel des lndes logeerde. alsof ze daar
geen koks hadden .
Van de mode naar hel restaurant is niet zo'n grote stap als je
je realiseert dal hel met smaak te maken heeft: in restaurant
Djokja heeft ze al ruim 23 jaar bewezen een bijzondere
smaakmaker te zijn: U zult het ervaren als U met dil boek
doet waar het voor geschreven is: lezen en gebruiken, dan
verslindt U het.
Dik Bikker
N.C.R.V.

