
Atjar tjampoer (Indisch zuur) 
(Voor 4 personen) 
 
Ingrediënten: 1 komkommer, 1 rode puntpaprika, 250g wortels, 200g sperziebonen, ½ spitskool, ½ 
bloemkool, 1 stuk verse gember, 2 tenen knoflook, 1 theelepel kurkuma, 100 ml azijn, 3 el 
bastaardsuiker. 
 
Toebereiding: 
- De komkommer halveren en het zaad met een lepel eruit halen; de komkommer in dunne plakjes  
  snijden. 
- De paprika halveren en de zaadlijsten verwijderen. 
- De paprika en wortels in reepjes snijden. 
- Van de sperziebonen schoon maken. 
- Bloemkool klein snijden. 
- Alles apart 2 minuten koken en daarna 10 minuten in koud water laten afkoelen en daarna in een  
 vergiet laten uitlekken. 
- De gember schillen en in kleine stukjes snijden.  
- De knoflook schillen en klein snijden en met kurkuma en een snufje zout fijn malen. 
-  De azijn met de suiker aan kook brengen en de knoflookpasta toevoegen; 3 minuten laten koken en  
  dan van het vuur nemen. 
- De groenten erdoor roeren.; 10 minuten laten afkoelen. 
Afgedekt in de koelkast bewaren. 
 
Tempeh (een koek van sojabonen) 
Tempeh is een koek samengeperste en gefermenteerde sojabonen en een goede vleesvervanger. 
De bonen worden na weken en koken behandeld met de schimmel Rhizopus oligosporus. 
 
Ikan bakar (gerookte makreel) 
 
Ingrediënten: 5 chilipepers, 10 sjalotjes, 2 stengels citroengras, 2 tenen knoflook, 1 groter stuk 
gember, 1 stuk geelwortelknol, 5 limoenen, 2 grote makrelen (schoon gemaakt), 1 el olie, 2 blaadjes 
djeroek perut (citroenbladjes), 75ml ketjap manis, witte rijst als bijlage. 
 
Toebereiding: 
- Drie chilipepers fijn malen en samen met 8 sjalotjes, citroengras, knoflook, gember, geelwortel, rasp 
van 2 limoenen fijn pureren. 
- Makreel insnijden en binnen en buiten met een beetje zout bestrooien en met limoensap 
 bedruppelen. Met het kruidenmengsel (boemboe) de vis inwrijven en met de rest van het mengsel  
 vullen.  
- De vis in folie wikkelen en voor een uur in de koelkast zetten. 
- Voor de saus de rest chilipepers en sjalotjes in dunne ringetjes snijden, de djeroek perut blaadjes in 
  dunne reepjes snijden en alles met de citroensap en de ketjap manis mengen. 
- De vis met olie bestrijken en op halfhoog vuur iedere kant 5-10 minuten in de grillpan bakken.  
De vis met de saus en witte rijst serveren. 
  

Ikan tieri (gedroogde ansjovis) 

De gedroogde visjes 1 -2 minuten in koud water weken, afspoelen (om het zout af te spoelen) en met 
keukenpapier drogen. 
De visjes op halfhoog vuur in wat olie knapperig bakken; op keukenpapier laten uitlekken. 
 



Kip ketjap  
(Wok maaltijd voor 4 personen) 
 
Ingrediënten: 600g kipfilet, 2 rode uien, 4 tenen knoflook, 2 rode paprika’s, 1 rode peper, 1 stuk 
gember, 6 el ketjap manis, 4 el sojasaus, ½ theelepel gemalen koriander (ketoembar), 1 theelepel 
gemalen chinees kruidenmix, 1 el groentebouillon, 1 snufje zout, 5 el olie, gemalen zwarte peper, 
scheutje water. 
 
Toebereiding:  
- De kip in blokjes snijden, in een schaal geven en met een snufje zout en peper kruiden. 
- De gember en knoflook klein snijden en met de koriander en het Chinese kruidenmix mengen, de 
  peper in ringetjes snijden en alles aan de kip toevoegen. 
- Nu de ketjap manis en de sojasaus aan het kip toevoegen en alles goed omscheppen, zodat de kip  
  bedekt is. De schaal op zij zetten en de kip uur laten marineren. 
- In de tussentijd de ui en paprika in grote stukken snijden. 
- Olie in de wok verhitten en de kip daarin roerbakken. Ui en paprika toevoegen en als de kip bijna   
  klaar is, 1 el groentebouillon toevoegen en alles enkele minuten verhitten, zodat de ketjapsaus 
  indikt; eventueel een scheutje water toevoegen om aanbakken te voorkomen. 
 
Eet smakelijk! 
 
Curry met ei 

Voor de curry pasta is koriander, kurkuma en komijn belangrijk en de tamarindepasta (pasta van een 
peul van de tropische tamarindeboom). 

Ingrediënten: 8 eieren, 1 el zonnebloemolie, 2 uien, 3 tenen knoflook, 1 stuk gember, 6 grote 
tomaten, 2 theelepels gemalen korianderzaad, 2 theelepels gemalen komijnzaad, 2 theelepels 
kurkuma, 1-2 theelepels sambal, 400 ml kokosmelk, 3 el tamarindepasta, 1 el basterdsuiker, snufje 
zout, peper. 

Toebereiding: 

- In een pan met water 8-10 minuten de eieren koken, met koud water afschrikken; apart zetten,  
  laten afkoelen en daarna pellen. 
- Knoflook en gember klein snijden en in een pan met olie 1 minuut fruiten. 
- Koriander, komijn, kurkuma en sambal toevoegen en meebakken. 
- Tomaten in stukjes snijden, aan de mix toevoegen en tijdje laten sudderen. 
- Voeg tamarinde, suiker en kokosmelk toe en een tijdje laten indikken. 
- Eieren in de saus doen en nog een paar minuten laten trekken. 
Serveer met gebakken uitjes en korianderplaatjes.  
 

                                            
 



Rendang  
(Voor 4 personen) 
 
Ingrediënten: 1 boemboe (kant en klaar kruidenmengsel), 1 kg sukadelappen, 400 ml kokosmelk, 200 
ml water, 1 laurierblad, 1 stengel citroengras (sereh), ½ runderbouillonblokje, koriander, snufje zout 
en peper, sambal. 
 
Toebereiding: 
 
- Boemboe in een pan doen (wie van pittig houdt kan een beetje sambal toevoegen) en aanbakken.  
- Vlees in blokjes snijden en doorheen scheppen. 
- Kokosmelk, water, laurier en citroengras toevoegen. 
- Bouillonpoeder toevoegen en vlees 3 uur laten stoven, af en toe omroeren. 
- Met peper en beetje zout op smaak brengen. 
Garneren met koriander en geraspte kokos. 
 
 
Kipsaté met pindasaus 
(Voor 4 personen) 
 
Ingrediënten: 200 g kipfilet, 3 el ketjap manis, 1 theelepel sambal oelek, 1 teen knoflook, 90 g 
pindakaas, 75 ml kraanwater, 1 el gembersiroop, ½ theelepel gemalen gember, 1 ½ el gemalen 
kokos. 
 
Toebereiding: 
 
- Kip in stukjes snijden en met ¾ van de ketjap en een beetje sambal in een kom mengen. 
- Knoflook toevoegen en de kip een uur in de koelkast laten marineren.  
- Satéstokjes 30 minuten in water weken. 
- Pindakaas met rest ketjap, rest sambal en knoflook in een pannetje doen  
- Water en gembersiroop bijschenken, gemberpoeder toevoegen en alles roerend aan de kook  
  brengen. 
- kip aan de satéstokjes rijgen en 15 minuten grillen. 
 

Tauhu telor (tofu omelet) 
(Voor 4 personen) 
 
Ingrediënten: 200 g taugé, olie, 5 tenen knoflook, 300 g vliespinda’s, 2 theelepels petis udang, 
opgelost in 400 ml heet water, 2 el ketjap manis, 1 theelepel palmsuiker, 2 el citroensap, snufje zout, 
peper, 10 eieren, 1500 g tofu in blokjes, 10 takjes bladpeterselie, gebakken uitjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toebereiding: 
 
- Tauge in een pan met kokend water 30 sec blancheren, met koud water afspoelen en laten 
  uitlekken, met keukenpapier droop deppen.  
- Olie in een pan verhitten en de klein gesneden knoflook erin fruiten.  
- Vliespinda’s fijn malen en petis udang, ketjap manis, palmsuiker en citroensap erdoor roeren. 
- Met zout en peper op smaak brengen. 
- Saus aan de kook brengen en gelijk uitzetten. 
- Eieren met 1 el water loskloppen, met zout en peper op smaak brengen en de tofu erdoor roeren. 
- Olie in een pan verhitten en 4 omeletten bakken. De omeletten zijn klaar als de bovenkant gestold  
  is. 
Omelet serveren met taugé eroverheen en een lepel van de saus; garneren met peterselie en 
gebakken uitjes.   
 
 
Sambal goreng udang (pittige garnalen met kokos) 
 
Ingredienten: 500 g gekookte diepvriesgarnalen, 2 sjalotjes, 3 tenen knoflook, 3 blaadjes djeroek 
poeroet (citroenblaadje), 1/2 limoen limoensap, ½ limoen voor garnering, ½ el sambal oelek, 1 
theelepel trassi (garnalenpasta), 1 el olie. 
 
Toebereiding 

- Garnalen ontdooien en droogdeppen. 
- knoflook en sjalotjes kleinsnijden, citroenblad heel fijnhakken.  
- Olie in een pan verhitten en knoflook en sjalotjes erin fruiten. Trassi en sambal toevoegen,  
  verroeren. 
- Garnalen met citroengras onderscheppen en 3 minuten verhitten, zij kleuren rood. 
- ½ citroensap over de garnalen druppelen. 
Met citroenstukje garneren. 
 
Tjap tjoy (groenteschotel) 
(Voor 4 personen) 
 
Ingrediënten: 2 el sesamolie, 1 ui, klein stuk gember, 2 tenen knoflook, 100 g peultjes, 125 g taugé, 
100 g wortels, 100 g champignons, 1 rode paprika, 1 el ketjap, 3 el oestersaus, 75 ml water, 1 
theelepel groentebouillon, 1 theelepel zetmeel, sesamzaadjes. 
 
Toebereiding: 
- Peultjes schoonmaken. 
- Ui, knoflook en gember klein snijden en in een pan met sesamolie fruiten. 
- Wortel en paprika klein snijden en meebakken. 
- Champignons klein snijden en samen met de peultjes in de pan bijdoen. 
- De groenten 5 minuten bakken. 
- Ketjap en oestersaus toevoegen en erdoor roeren. 
- Zetmeel in 1 el water oplossen en samen met de groentebouillon bij de groenten toevoegen. 
- Saus iets laten indikken. 
Voor wie van pittig houdt een pepertje toevoegen. 
 
 
 



Sambal goreng buncis (hete boontjes) 
(Voor 4 personen) 
 
Ingrediënten: 250 g snijbonen, 1 grote ui, 2 tenen knoflook, 2 theelepel sambal trassi 
(garnalenpasta), 1 theelepel laos (van de wortels van de galangaplant, lijkt op gember), 1 theelepel 
serehpoeder (limoengras), 1 el bruine suiker, 1 snufje zout, 25 g blok santen (kokos crème), 1 el asem 
(gemaakt van de vrucht van de tamarinde), olie. 
 
Toebereiding:  
- Knoflook, sambal, laos, suiker en zout fijnhakken en daarvan een pasta maken (boemboe). 
- Snijbonen schoonmaken en in stukjes snijden. 
- De boemboe in een pan met wat olie fruiten. 
- De boontjes toevoegen en 5 minuten roerbakken.  
- Een kopje water toevoegen en kort laten koken; santen en asem erbij doen en op een klein vuur  
  laten stoven. 
 
En natuurlijk hoort op een indonesische rijsttafel rijst en kroepoek.  
 
'Silakan dinikmati makanannya' 
 
 
 
Andere lekkere recepten uit andere culturen vinden jullie in mijn boeken 
 
‚Pippa and Paul, stories for the little world citizens‘  ISBN 9783961720651 
‚Pipke und Popke, Erlebnisse kleiner Weltbürger‘ ISBN 9783943054880 
‚Pipke en Popke, verhaaltjes voor de kleine wereldburger’ ISBN 9789082479300 
‘Pippa e Paolo, storie per piccoli cittadini del mondo’ ISBN 9783691720781 
 
Van ieder verkocht boek gaan 5€ naar de stichting 22stars kids foundation 
Education is the key. 
 

 


