
Veel plezier met het toebereiden! 
 
Het recept voor de lekkere Rolex vindt u in mijn laatste blog. 
 
Hier het recept Minced Meat – stoofpot gehakt met groenten 
Voor zes personen 
 
Ingrediënten: 
800g rundergehakt, 4 grote wortels, 3 grote uien, 3 groene pepers, 1 tl zout en 400g tomaten 
 
Bereiding: 
Vlees in een grote pan ca. 15 minuten aanbraden en goed omroeren. 
Als het vocht verdampt is, olie toevoegen. 
Uien in plakjes snijden en aan het vlees toevoegen; 3 min. goed omroeren. 
Voeg de kleingesneden wortels en pepers toe en blijf verder voor 5 min goed omroeren, zodat niets 
aanbrandt. 
Zout toevoegen en als laatste de in plakjes gesneden tomaten toevoegen, goed blijven roeren. 
Pan afdekken en ca. 10 minuten op een laag vuur laten sudderen. 
 
Dit gehakt is lekker met chapati of rijst of ierse aardappelen (zie het recept in mijn laatste blog) 
 
 
Recept for Eggplants in Peanut-sauce – Aubergines in in pindasaus 
Voor zes personen 
 
Toch eerst: hoe maak ik pindakaas? 
 
Recept voor pindakaas 
 
Ingrediënten: 
250g pinda’s, zonder velletje, snufje zout 
 
Bereiding: 
Rooster de pinda’s zonder olie in de pan, goed omroeren, zo dat zij niet zwart worden. 
Laten afkoelen, een snufje zout toevoegen en in de keukenmachine mixen tot een smeuïg geheel 
ontstaat. 
In een schone pot op een koele plek bewaren. 
 
Recept voor pindasaus 
 
Ingrediënten:  
5 el pindakaas, 150 ml water, 1 rode peper, 1 el suiker, ½ limoen 
 
Bereiding: 
Meng in een pan de pindakaas met water. 
Snij de rode peper heel fijn en voeg hem met de suiker en het sap van de limoen toe aan de 
pindakaas. 
Breng het geheel al roerende aan de kook tot er een smeuïge pasta ontstaat.  
Eventueel kan nog een beetje water aan toegevoegd worden. 
 
 



En nu het recept: aubergines in pindasaus: 
 
Ingredienten: 
4 auberginen, 1 grote rode ui, 4 teentjes knoflook, 1 rode peper, een klein stuk gember (halve duim)1 
tl suiker, zout naar smaak. 
 
Bereiding: 
Geef een beetje olie in een pan en roerbak de ui met een snufje zout tot ze zacht wordt; voeg de 
knoflook en gember aan toe en roer alles goed om. 
Voeg de pindakaas aan toe en verwarm het 5 minuten. 
Geef nu het mengsel met een kopje water in een blender en mix het geheel tot een gladde pasta. 
 
Geef de aubergine met de klein gehakte peper in de pan en giet wat water overheen. 
Dek de pan af met een deksel en laat het op middelhoge vuur ca. 5 min koken, tot de aubergine zacht 
is.  
Voeg de pindasaus aan toe (eventueel met een beetje extra water) en dek de pan af met een deksel. 
Laat het ca. 15 koken (tussendoor omroeren). 
 
 
Enjoy your meal – cam mabe! 
 

       Hm, lekker! 
 
Een leuk verhaal over een mooie vakantie in Oeganda vindt u in mijn boek  
Pippa & Paul, stories for the little world Citizens  
 

 
 


