
WIL VAN KOESVELD

TOKO HDS
KOOKBOEKJE

Een paar lessen in Indonesisch koken



2               

TOKO HDS

Ooit had HDS een stille kracht. Als in het clubhuis het woord 'feest' klonk, dan stond 
Wil van Koesveld al in de keuken en zette de pannen op het vuur. Met alle plezier kookte 
ze Indisch, samen met haar vriendinnen van HDS. En hoe! Het legendarische  
WUT-toernooi van HDS werd traditioneel afgesloten met de HDS-rijsttafel.  
De Sikhs kwamen er speciaal voor uit Londen. Een Duits veteranenteam uit Keulen 
sloeg de nasi rames op Madestein nooit over.

Alle Haagse clubs roemen het Indisch eten op HDS en daarmee complimenteren ze 
met name onze Wil.

Voor een cursus Indisch koken typte ze haar recepten uit op A4-tjes.

HDS mag daar 'Toko HDS' van maken, het boekje dat ons helpt de Indische 
traditie in stand te houden. Kom op, de keuken in en lekker kokkerellen. 

Met de smaakvolle toewijding van de onvergetelijke Wil van Koesveld.
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DE INDISCHE KEUKEN LES 1
De Indische kookkunst kan bogen op een zeer oude traditie. Ze ontstond aan de vorstenhoven op Midden-Java, 

waar ze ook haar hoogtepunt bereikte. Ondanks verschillende invloeden van buitenaf, o.a. de sojaprodukten uit 

China, heeft ze toch haar eigen karakter weten te handhaven. Indonesië bestaat echter uit zeer verschillende bevol-

kingsgroepen, die ieder een eigen interpretatie aan deze kookkunst hebben

gegeven. Dat is ook de reden, waarom in verschillende kookboeken hetzelfde gerecht iets anders wordt weergege-

ven.

De Indische keuken maakt gebruik van vele kruiden, die in de loop van de volgende lessen behandeld worden. In 

de eerste les, waar we de nasi-goreng behandelen komen er al een paar voor. Nasi-goreng is eigenlijk een Chinees 

gerecht, maar de Indische nasigoreng (gebakken rijst) smaakt heel anders.

We gebruiken de volgende ingrediënten: Terasi, dat is een pasta van zongedroogde, fijngemalen en gefermenteerde 

garnalen, waaraan tarwemeel, zout en vismeel zijn toegevoegd. Velen vinden de geur van trasi niet aangenaam, toch 

is het onmisbaar in de Indische keuken. Terasi is zowel gebakken als ongebakken te koop.

Kecap (ketjap), wordt gemaakt van sojabonen, het lelijke eendje onder de peulvruchten, maar met enorm veel mo-

gelijkheden. Het is de voedzaamste groente ter wereld, door zijn hoge gehalte aan eiwitten, koolhydraten, enzymen, 

vitaminen en stoffen, die de cholesterol oplossen en het zenuwstelsel versterken. De sojaboon is op zich zelf niet erg 

smakelijk, maar veel belangrijker zijn de produkten die ervan worden gemaakt, zoals kecap, tahoe, tempee, etc. Voor 

de kecap gebruikt men de zwarte bonen, die na fermentatie worden gekookt in een sterke zoutoplossing en ver-

mengd met palmsuiker en verschillende kruiden, zoals laos, gember, sereh, vismeel en houtzwam (djamur).

Tjabeh (lombok of spaanse peper) zijn er in veel variëteiten. Ze verschillen in grootte, scherpte en kleur. De pittigheid 

berust op het gehalte capsaïcine. In het algemeen zijn rode pepers scherper dan de groene. Heeft men te scherpe 

pepers gegeten, dan niet de brand blussen met water, capsaïcine lost namelijk goed op in vet. Het eten van b.v. een 

boterham met boter helpt beter. Ook na het snijden van pepers, de handen eerst met olie insmeren, voor ze met 

zeep te wassen.

Witte rijst, is rijst ontdaan van kaf en daarna geslepen, waardoor het buitenste vlies (een belangrijke bron van 

vitamine B) wordt verwijderd. Gekookte rijst heet nasi en gebakken rijst noemen we nasi-goreng. Het is eigenlijk een 

hoofdmaaltijd en niet, zoals de restaurants dit serveren, een basis. De eventuele bijgerechten, die erbij gegeven

worden, mogen dus niet de smaak van het hoofdgerecht overheersen
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DE INDISCHE KEUKEN LES 2
Een dagelijkse Indische maaltijd bestaat meestal uit rijst met soms één gerecht, soms meerdere gerechten, b.v. als 

er bezoek komt dan serveert men meerdere gerechten. Bij de samenstelling van de gerechten moet men op de 

volgende punten letten.

1. Geef geen twee droge of twee vochtige gerechten tegelijk.

2. Naast een voedzaam gerecht b.v. met santen, kunt u beter een licht verterend gerecht maken.

3. Verder wil het oog ook wat, dus let op de verschillende kleuren van de gerechten.

De volgorde van opscheppen is, eerst de rijst die in het midden van het bord wordt gelegd en daar om heen de 

verschillende gerechten. Een veel voorkomend gerecht is de sambal goreng (sambalan), die in verschillende variaties 

te maken is. De sambal goreng niet te verwarren met de sambal, dat is meer een hetigheid , die je bij de maaltijd 

kan nemen. De sambal goreng is vrij eenvoudig te maken en het aantal kruiden hierin is meestal beperkt. De sambal 

goreng is te maken van allerlei groenten, vis, vlees, kip en soya produkten. Ook is een combinatie hiervan heel goed 

mogelijk. Naast de vochtige sambal goreng zijn er ook vele droge sambal gorengs, b.v. sambal goreng ebi. Deze les 

beginnen we met de sambal goreng boontjes en de kruiden die hiervoor worden gebruikt zijn laos, gember, sereh, 

daon salam en santen.

Daon Salam

De salam-boom is familie van de kruidnagel en men gebruikt de bladeren hiervan, op dezelfde wijze als de laurier. 

De daon (blad) salam is zowel gedroogd als in diepvries te verkrijgen (de laatste is te prefereren, want de smaak 

hiervan is veel beter).

Laos

Van deze plant wordt alleen de wortel gebruikt. Het heeft een grote geneeskrachtige reputatie. Het versterkt 

de maag, het bestrijdt krampen en een opgeblazen gevoel en verdrijft tevens een slechte adem. Laos is zowel 

gedroogd als vers te verkrijgen, vers echter is veel geuriger en in de diepvries goed te bewaren. 1 plakje laos = 1 

afgestreken theelepel poeder.

Sereh (citroengras)

Dit gras levert een olie, die vanwege, zijn citroengeur wordt gebruikt in cosmetica en muggenolie. Het heeft ook 

een kalmerende invloed op de zenuwen en spijsvertering. Verse sprieten zijn goed in de diepvries te bewaren, in 

gedroogde poedervorm heeft het weinig smaak.

Djaheh (gember)

Ook hiervan wordt alleen de wortel gebruikt. Dhajé is er in verschillende soorten en de ene soort is scherper dan 

de ander. Deze scherpe smaak wordt verkregen door een stof in de hars, gingerol genaamd. 1 Plakje djaheh = 1 

afgestreken theelepel poeder. Vers is te prefereren, ook weer goed in de diepvries te bewaren.

NASI GORENG

De benodigdheden zijn afgestemd op een maaltijd 

voor 2 personen. 

(Het is ook mogelijk voor 4 of 6 personen te koken.)

een wadjan (pan)

250 gram gekookte rijst. (zie aanwijzingen onderaan)

100 gram uien

2 teentjes knoflook

1 a 2 Spaanse pepers

Kejap Manis (geen merk conimex) bv. kaki tiga of kejap 

A Terasi Bakar

Maggi blokjes (de kleine rode)

olie

1½ a 2 ons vlees bv. kip, varkens- of rundvlees, koken of 

bakken.

1 ons garnalen (niet noodzakelijk)

1 ei

1 ons taugeh

Sambal Brandal (in flesjes verkrijgbaar)

azijn

Bereiding

De ui, knoflook en lombok heel fijn snijden, of in 

blender fijn maken en dit in de olie lichtbruin bakken. 

De terasi fijn maken en mee laten bakken. Het vlees in 

kleine blokjes snijden en mee laten bakken. De bouillon 

blokjes en kecap toevoegen en vuur laag zetten. Doe 

hierbij de rijst en laat dit onder voortdurend roeren 

even bakken. De garnalen op het laatst toevoegen en 

goed warm laten worden.

Koken van rijst

Men neemt droogkokende rijst met een grote korrel. 

Voor 2 personen 2 kopjes rijst. De

rijst wassen, uit laten lekken en in een pan doen met 3 

kopjes water (zonder zout). Breng dit op een groot vuur 

aan de kook. Zodra ‘t kookt even goed door roeren en 

‘t vuur laag zetten. (Tijdens het koken de deksel op de 

pan houden!) Is het water helemaal opgenomen, een 

vlamverdeler onder de pan zetten en 10 minuten

of langer laten staan. U kunt ‘t ook nadat de rijst droog 

is in dekens pakken en in uw bed laten nagaren.

TAUGEH SLAATJE

100 g taugeh

½ ui

1 t knoflook

1 cm2 terasi

1 el azijn

1 tl suiker

1 bl bouillon

2 el olie

Bereiding

Ui, knoflook en terasi fijn maken en in olie lichtbruin 

bakken. Voeg de azijn, suiker en het

bouillonblokje toe. Het vuur uitdoen en de taugeh flink 

door de warme bamboe roeren.

Je kunt bij deze nasi goreng geven:

1. een gebakken omelet of gewoon een gebakken ei

2. sambal

3. droge gerechten, zoals gebakken uitjes, seroendeng
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Santen

Dit wordt gemaakt van het vruchtvlees van de kokosnoot. Nadat het vruchtvlees geraspt is, wordt het met wat water 

vermengd en weer uitgeknepen, deze vloeistof levert de santen, die in de Indische keuken als melk of room wordt 

gebruikt. Het raspen van dit vruchtvlees is echter nogal arbeidsintensief en daarom heeft men in de handel het

kokosmeel. Dit wordt gemengd met heet water en daarna weer uitgeknepen en gezeefd (wordt nog behandeld in 

een volgende les). Voor vele gerechten, waaraan santen worden toegevoegd, kan men gebruik maken van de inge-

dampte blokken santen. Deze zijn in de koelkast vrij lang te bewaren.

DE INDISCHE KEUKEN LES 3
Sayur (de y wordt als j uitgesproken en de u als oe), is evenals sambal goreng een veel voorkomend gerecht bij de 

Indische maaltijd. Het is een gekruide groentesoep, waarin één of meer soorten groenten worden verwerkt. Vaak in 

combinatie met vlees, vis, kip, tahoe en/of tempee. Ze wordt bij de hoofdmaaltijd geserveerd en niet zoals bij ons

vooraf.

De samenstelling hiervan kun je zelf bepalen met een keuze van de volgende groente: sperziebonen, snijbonen, 

kool(witte-, spits of bloemkool), aubergine, gourgettes, mais, wortel, rebung oertaugé. Neemt ongeveer 2 ons groen-

ten per persoon. (geen bladgroente)

De santen ( besproken in les 2) die we hierin gebruiken kunnen het best gemaakt worden van gedroogde gemalen 

kokos.

Bereiding Santen

Doe 50 gram gedroogde kokos in een kommetje, giet hierover ongeveer 11/2 dl warm water en laat dit iets afkoelen. 

Dan met de handen flink in de kokos knijpen, zodat het vocht melkachtig wordt. Laat het in een zeef uit lekken en 

vang het vocht op, knijp de kokos droog. Doe de kokos weer terug in de kom en herhaal deze handeling nog één

maal, gooi daarna de kokos weg.

Nieuwe kruiden:

Kemiri

Kemiri is een sterk smakende noot, wordt in fijn gewreven vorm in verschillende gerechten gebruikt. Gepelde noten 

zijn verkrijgbaar in Indische winkels. Voor gebruik worden de noten meestal gepofd. Ongekookte noten zijn giftig, 

door verhitten verdwijnt het gif. 1 nootje = 1 theelepel pasta (Tegenwoordig kan je ook kemeri als pasta kopen.)

Noten zijn lang houdbaar. Op een donker plaats bewaren.

Asem (Tamarinde)

De tamerindeboom levert peulvruchten waarin een netwerk van nerven zit, hier tussen bevinden zich pitten en 

een donker-bruine pasta. De pitten en de pasta worden gedroogd en als een klomp Asem verkocht. Een stukje 

ervan week je in wat water, waarna je de pitten en harde stukjes verwijdert, het overgebleven vruchtenmoes 

gebruik je in gerechten en geeft deze een zuur accent. In gezuiverde vorm is Asem ook verkrijgbaar in potten en 

in de koelkast wel drie maanden houdbaar. Asem maakt vlees licht verteerbaar, dus geschikt voor marinades en 

neemt onaangename visluchtjes weg. In de traditionele geneeskunde staat Asem hoog aangeschreven, het werkt 

bloedzuiverend, bloedverdunnend en is licht laxerend.

SAMBAL GORENG BOONTJES (4 PERSONEN)

250 gram sperziebonen

1 ui

1 knoflook

1 schijfje laos (ongeveer zo groot als een gulden)

1 cm2 terasi

1 lombok of 1 theelepel sambal ulek

1 daon salam (1 blaadje salam)

1/3 spriet sereh

1/8 blok santen

2 eetlepels olie

1 bouillon blokje, eventueel wat zout

1 mespunt suiker

Bereiding

Maak de sperziebonen schoon en snijdt ze in stuk-

jes. Maak nu ui, knoflook, terasi en de tjabeh met een 

mespunt suiker fijn en bak dit in hete olie lichtbruin. 

De hitte van de olie is te controleren door een houten 

lepel in de olie te doen en als er belletjes om het hout

zichtbaar worden dan is de olie goed warm. Vooral 

steeds blijven roeren om het gelijkmatig te bakken. 

Voeg hierbij anderhalf kopje water, de santen, de laos, 

de sereh, de daon salam en het bouillonblokje. Kook 

dit op een niet te hoog vuur zonder deksel op de pan 

(anders gaat de santen schiften), voeg dan de spercie-

bonen toe (af en toe roeren). De bonen mogen niet te 

gaar worden. Voor het opdienen de kruiden verwijde-

ren.

BABI KECAP

500 gram varkensvlees

2 á 4 uien

2 knoflook

3 schijven djaheh (gember)

2 eetlepel olie

2a3 eetlepel kecap

zout en peper

1 ei citroensap

mespunt bruine suiker of gulak djawa

Bereiding

Het vlees in dobbelsteentjes snijden. Uien en knoflook 

fijn maken en in wat olie aanbakken, dit hoeft maar 

even tot de uien een beetje doorzichtig zijn. Doe dan 

het vlees erbij en laat dit even zachtjes bakken. Voeg 

djaheh, citroensap, sui-ker, kecap en peper

toe met een 1 kopje water en laat dit op een laag vuur-

tje zachtjes doorkoken tot het vlees gaar is. Laat het 

niet droogkoken, anders brandt de kecap aan.

ATJAR KETIMUN

1 kl komkommer

1 kl ui

1 lomboks

azijn

suiker

zout en peper

Bereiding

Komkommer in schijven snijden. Ui en lombok in 

ringen snijden. Dit in kom. Maak van azijn, wat water 

suiker zout en peper een saus en giet dit in de kom.
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SAYUR LODEH (VOOR 2 Á 4 PERSONEN)

400 gram groente

1 ui

1 teentje knoflook

1 cm2 terasi

2 kemiri (gepofd)

1 schijf laos

1/3 spriet sereh

1 daon salam

1 bouillonblokje (vlees of kip)

1 eetlepel olie

50 gram kokos

100 dl water

groene spaanse peper of een ½ groene paprika

Bereiding

De uien, knoflook, terasi en kemiri fijnmaken en in een 

eetlepel olie even kleur laten krijgen, zorg ervoor dat 

de olie op de goede temperetuur is en blijf roeren. Zet 

het vuur laag en voeg de laos, sereh, daon salam en de 

groene peper/paprika toe samen met 100 cl water en 

het bouilionblokje. Laat dit trekken en voeg dan de fijn-

gesneden groente toe. Wanneer de groente bijna gaar 

is, de santen toevoegen en even opkoken.

ATJAR TOMAAT

250 gr Tomaat

sap van ½ citroen

1 klein uitje

2 teentjes knoflook

¼ theelepel sambal ulek

1 eetlepel kecap manis

Bereiding

Snipper de ui en de knoflook fijn en doe hierbij de 

sambal ulek, citroensap en kecap. Snijdt de tomaat 

in dunne plakjes en giet de saus er overheen. Laat dit 

ongeveer zes uur intrekken.

MASAK HABANG (GESTOOFDE GEKRUIDE RUN-

DERLAPJES) 4 PERSONEN

500 gram rundvlees

3á4 uien

2 teentjes knoflook

2 cm2 terasi

4 kemiri (gepofd)

1 lombok of 1 theelepel sambal ulek

2 theelepel bruine suiker

1 theelepel asem

2 bouillonblokje

2 eetlepel olie

1/4 liter

water zout

Bereiding

Snijd het vlees in stukjes. Maak een papje van asem, 1 

theelepel zout en wat water en smeer daar het vlees 

mee in en laat dit even staan. Wrijf de uien, knoflook, 

lombok, kemiri en de suiker fijn en bak dit in de olie. 

Bak het vlees hierin mee met de bouillionblokjes maak 

het af met wat warm water. Stoof het gerecht tot dat 

het gaar is. Als het te droog wordt steeds wat warm 

water toevoegen. Als de Masak Habang klaar is

mag deze niet te vochtig zijn, maar moet een dikke brei 

zijn.

DE INDISCHE KEUKEN LES 4
In deze les maken we Opor Ajam, een vochtig en niet heet gerecht. In veel kookboeken worden twee manieren 

besproken om dit gerecht te bereiden, beide zullen we behandelen. Naast dit vochtig gerecht, moet de maaltijd 

uitgebreid worden met droge gerechten, b.v. Sambal goreng boontjes uit les 2. Verder wat zuur of een Indische 

salade (trantjam), die we ook in deze les gaan maken.

Nieuwe kruiden:

Ketumbar (Koriander)

Een kruid uit het Middellandse-zeegebied. Het gedroogde en gemalen zaad is vaak de basis van veel Indiase 

kerriemengels. Korianderzaad is zowel in korrel als in poedervorm verkrijgbaar.

Djinten (Komijn)

Een kruid dat waarschijnlijk afkomstig is uit het Middelland-se-zeegebied. Djinten heeft een sterke smaak en is iets 

geurig en bitter tegelijk. (Het bittere komt door een relatief hoog gehalte aan looistoffen). Gebruik het altijd met 

mate, Djinten is te koop als zaad en poedervorm.

OPOR AJAM

1 kg kip met bot

3 knoflook 1 theelepel djinten

5 kemiri

1 spriet sereh

1 schijfje gember

2 bouillonblokjes

1 eetlepel suiker

1½ ui

3 theelepels ketumbar

1 cm’ terasi

3 schijfje laos

3 daon salam

1 blok santen

1 theelepel asem olie

Bereiding 1

Maak de uien, de knoflook, de kemiri en terasi fijn en doe hier de ketumbar en djinten bij en smeer hiermee de kip 

in. Kook de kip in een pan met water (de kip moet onder water staan). Als het water kookt kunnen de andere kruiden 

erbij, behalve de santen. Na 10 minuten de santen erbij doen en dit al roerende laten smelten. Als dit is gesmolten 

de opor op een laag vuurtje gaar laten worden zonder de deksel op de pan. Liefst dit gerecht een dag van tevoren 

maken.

Bereiding II

De uien, de knoflook, de kemiri en terasi fijnmaken en fruit dit in 2 eetlepel olie. Doe hier ± 750 ml water bij en smelt 

hierin de santen. De rest van de kruiden toevoegen. Doe dan de kip erbij en laat deze gaar koken zonder deksel op 
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de pan en regelmatig doorroeren. 

TRANTJAM (INDISCHE SALADE)

½ krop sla

½ komkommer

2/4 gekookte aardappels

2 hard gekookte eieren

5 kemiri (gepoft)

1 rode lombok of 1 tl sambal oelek

lcm2 terasi

1 el olie

1 dl azijn

1 el suiker (bruin) zout

Bereiding

Snijdt de aardappelen in blokjes en de eieren in plakjes, 

trek de sla in stukjes.

Komkommer schillen en in plakjes snijden. Wrijf de 

lombok, kemiri, terasi en suiker fijn en bak ze in olie. Op 

het laatst de azijn toevoegen en even opkoken. Doe in 

een kom de slablaadjes, daarop blokjes aardappelen, 

in plakjes gesneden ei, de fijngesnede komkommer en 

giet hierover de saus.

FRIKADEL DJAGUNG

1 klein blikje mais

1 ui

2 teentje knoflook

1 theelepel laos

1 theelepel ketumbar

3 kemiri

1 stukje santen (1 cm)

2 eieren

2 eetlepels bloem

2 eetlepel maizena

1 theelepel aromat

peper zout

Bereiding

De ui, de knoflook en. ede kemiri fijnmaken, voeg 

ketoembar, laos, Maizena, aromat toe. Maak de 

maiskorrels + aanhangend vocht en de santen fijn en 

meng deze er ook doorheen met de losgeklopte eieren. 

Maak olie heet in een koekepan en bak van dit beslag 

platte koekjes in ruime olie, net als drie in de pan. (Niet 

te hard laten bakken!!)

DE INDISCHE KEUKEN LES 5
Kruiden

Een nieuw kruid dat we deze les gebruiken is kunjit (kunir, curcuma). Net als bij gember en laos wordt van deze plant 

de wortel gebruikt. De kunjit wordt op de allereerste plaats gebruikt om zijn kleur (geel) en niet om zijn smaak. Het is 

zowel vers als in poedervorm verkrijgbaar, gebruik nooit te veel want dit geeft een onaangename grondige smaak.

Wees ook voorzichtig met morsen of spatten, want het geeft gemene vlekken, die je niet makkelijk uit kleren haalt. 

Kunjit is een belangrijk ingrediënt van kerrie.

Daon djeruk purut (citroen blad) De djeruk purut is een citrus-boom, waarvan vooral de bladeren worden gebruikt. 

Ze worden mee gestoofd met het gerecht en hebben een ietwat bittere citroengeur. In de handel zowel gedroogd 

als uit de diepvries te koop. Rebung Jonge malse ivoorkleurige spruiten. Ze worden gebruikt als groente in soepen

en bij vis en gevogelte. Ze zijn in blik te koop.
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TELOR RENDANG

4 eieren

1/8 blok santen

1 ui

1 knoflook

1 lombok of 1 theelepel sambal ulek

1 schijfje laos

½ theelepel kunjit

1 schijfje gember

½ spriet sereh

3 dl water

1 blokje bouillon

1 eetlepel olie

1 theelepel suiker

1 theelepel asem

Bereiding

Kook de eieren, maar laat ze niet te hard worden. (5 

minuten) Maak de ui, de knoflook

en de lombok fijn en fruit deze in de olie met de suiker. 

Voeg kunjit, gember en laos toe

en fruit het even mee. Doe het water, de santen, het 

bouillon blokje, sereh en asem erbij

en laat dit onder voortdurend roeren aan de kook 

komen. Pel de eieren en prik ze in met

een vork. Doe ze bij de bumbu (kruidenmix) en laat ze 

onder voortdurend voorzichtig

roeren, inkoken totdat er een dikke brei ontstaat. Voor 

het opdienen de eieren halveren,

op een platte schaal leggen met de binnenkant naar 

boven en overgieten met saus.

SAMBAL GORENG REBUNG

250 g rebung

1 ui

1 knoflook

1 theelepel sambal brandal

100 g paprika

5 daon salam

schijfje laos

1 bouillon blokje

1theelepel suiker

1/8 blok santen of 50 g kokos dl water

1 theelepel olie

Rebung is een bambu-spruit en is verkrijgbaar in blik.

Bereiding

Laat de rebung uitlekken. Snij de paprika in dunne 

sliertjes, bak de ui en knoflook in olie

en laat de paprika even mee bakken. Voeg de rebung 

en de rest van de ingrediënten toe.

Laat dit alles zachtjes pruttelen tot ‘t vocht voor de helft 

is gereduceerd (zonder deksel

op de pan en af en toe roeren).

IKAN BUMBU BALI

1 pond stevig gebakken vis b.v. makreel of poon

2 eetlepel olie

2 uien

1 knoflook

1 cm2 terasi 1 lombok of 1 theelepel sambal oelek

2 schijfjes djahé

1 djeruk purut

1 schijfje laos

1 spriet sereh

1 daon salam

Bereiding

Maak de uien, knoflook, terasi en lombok fijn, bak ze in 

de olie en voeg de rest van de

kruiden toe. Doe er 2 dl water en een bouillon blokje bij 

en laat de saus zachtjes inkoken.

Tot slot de vis 2 minuten mee laten stoven. (De saus 

mag best een beetje pittig zijn.)

DE INDISCHE KEUKEN LES 6
Soya (Katjang kedeleh)

Deze onaanzienlijke peulvrucht is de voedzaamste groent ter wereld. Door zijn hoge gehalte aan eiwitten, 

koolhydraten, enzymen, vitaminen en stoffen die cholesterol oplossen en het zenuwstelsel versterken. Op zichzelf is 

de soyaboon niet erg smakelijk, wel worden er belangrijke produkten van gemaakt zoals kecap, tempeh, ve-tsin en

taotjo. Wij behandelen nu de tahu.

Tahu

Tahu wordt gemaakt, door van soyameel een soyamelk te berei-den, waaraan men net als bij kaas, een stremsel 

toevoegd. Het neergeslagen gedeelte wordt door een doek geperst en in balk-jes van circa 400 gram verkocht. Verse 

tahu, die in de toko los te koop is, kan men in de koelkast in een bak met water enkele dagen goed houden. Ver-verst

men regelmatig het water dan is het iets langer houd-baar. Er zijn ook luchtdicht verpakte tahu’s te koop, die zijn 

enkele weken houdbaar, maar de smaak van de losse tahu is veel beter. De gerechten die van tahu gemaakt kunnen 

worden zijn legio.

SAMBAL GORENG TAHU

1 blokje tahu

1 dunne prei

1 lombok of 1 theelepel sambal ulek

2 bouillon blokjes

2 daon djeruk purut

1/8 blokje santen

1 theelepel suiker olie

1 ui

1 teenje knoflook

1 schijfje laos

3 daon salam

4 kemiri

150 ml water

asem

Bereiding

Snij de tahu in blokjes en bak ze in olie (ruim) lichtbruin. Snij de prei in lange smalle stukken (vingerlengte). Maak de 

ui, de knoflook, de kemiri’s en de lombok fijn en bak deze eveneens in olie tot het geheel licht bruin is. Voeg hierbij 

de laos, de salam en de djeruk purut. Dan het water en de santen toevoegen en laat de santen onder voortdurend

bewegen oplossen. Doe hierbij de prei, de gebakken tahu, asem, bouillonblokjes en de suiker.
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DADAR KEBERTU (OMELET, GEVULD MET  

KERRIGEHAKT)

250 gr gehakt (rund, varkens of kippenvlees) ,

2 knoflook

1 theelepel Ketumbar

½ theelepel kunjit

2 bouillonblokje

2 theelepel suiker

2 daon salam

1 ui

4 kemiri

½ theelepel djinten

1 cm2 terasi

1 eetlepel olie

1 laos of 1/2 theelepel laos

1 cm kokos

Voor de omelet : 4 eieren, 50 gram prei en wat selderie.

Bereiding

Maak de ui, de knoflook, de kemiri en terasi me wat 

suiker fijn, fruit dit. Voeg de ketumbari djinten en 

kunjit toe licht bruin en voeg de laos en daon salam 

toe. Meng hierdoor heen het gehakt, tot het vlees 

verkleurd is, doe de santen en een kopje water en laat 

al roerende oplossen en droogbakkes. Klop de eieren 

los, doe de fijngesneden prei en selderie bak hiervan 

twee omeletten vul deze met het gehakt.

DE INDISCHE KEUKEN LES 7
Tempeh

Tempeh is een sponsachtig product, dat ontstaat door de inwerking van schimmel. Men maakt het door witte 

soyabonen te koken en tot melige koeken te persen. De schimmel die men voor inwerking nodig heeft, haalt men 

van de tempeh van de vorige dag. Afgedekt met pisang (bananen) bladeren of plastic, laat men de koek drie dagen 

rijpen. Tempeh is 2 a 3 weken te bewaren in de diepvries en circa 1 week in de koelkast.

SAMBAL GORENG KERING

½ tempeh

2 knoflook

1 rode lombok

1 theelepel tamarinde

1 cm2 terasi

2 olie om te frituren

2 schijfjes laos

2 daon salam

3 eetlepels bruine suiker of gula djawa

3 eetlepels gebakken uitjes

2 bouillonblokjes

½ theelepel zout

Bereiding

Snijd de tempeh in dunne reepjes en bak dit in ruime 

olie bruin. Doe in de wadjan een beetje olie en bak 

heel even hierin terasi, dek fijngemaakte knoflook en 

de fijn gesneden Lombok. Voeg dan een ½ liter water, 

de tamarinde, laos, daon salam, de bruine suiker en de 

bouillonblokjes Verhit de saus tot deze is ingekookt. 

Meng de tempeh met de gebakken uitjes, giet hierover 

de saus en roer het geheel goed door elkaar. Je kunt dit 

gerecht heel lang goed houden in een afgesloten pot!

AJAM BESENGEH OF DAGING BESENGEH

1 pond kip of rundvlees

1 ui

3 knoflook

1 theelepel ketumbar

1/2 theelepel djinten

1 theelepel kunjit

2 rode lomboks of 1 eetlepel sambal ulek

1 cm2 terasi

2 eetlepels olie

2 schijfjes laos

1 spriet sereh

2 daon salam

2 daon djeruk purut

¼ blok santen

2 bouillonblokjes

suiker en tamarinde

Bereiding

Wrijf de ui, knoflook, terasi en lombok fijn en bak dat 

in de olie licht bruin. Doe hierbij de ketumbar, djinten, 

kunjit en vlees en bak dit eventjes onder voortdurend 

roeren mee.

Voeg de rest van de ingrediënten erbij met 2 dl water 

en blijf roeren tot de santen gesmolten is. Laat dit 

gerecht zachtjes stoven tot de olie vrij komt.
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DE INDISCHE KEUKEN LES 8
Peteh bonen

Deze bonen die aan een forse boom groeien, zitten in flinke peulen die wel 40 a 50 cm lang kunnen worden. Als ze 

van alle vliezen zijn ontdaan, dan blijven er groene amandel vormige boontjes over, die een nierzuiverende werking 

bezitten. Ze zijn hier te koop als peulvruchten, in blik, in potten of in diepvries. Ze hebben een typische geur

(worden ook wel stinkbonen genoemd) en smaak.

BUMBU BALI VAN VLEES

300 gram rundvlees

2 daon salam

2 uien

1 stengel sereh

1 knoflook

2 theelepels suiker

3 lomboks of 2 theelepels sambal ulek

1½ eetlepel kecap

1 cm2 trasi

2 bouillonblokjes

1 theelepel tamarinde

2 eetlepels olie

2 schijfjes laos

water

Bereiding

Snijd het vlees in grove stukken. Maak uien, knoflook, 

terasi en lombok fijn en fruit dit in de olie. Voeg de 

salam, sereh, asem, laos, suiker en kecap toe. Bak 

even het vlees mee en doe warm water erbij met het 

bouillonblokje en laat het gaar stoven. Controleer af en 

toe of er nog voldoende vocht in zit, daar kecap een 

bittere smaak krijgt als het aanbrandt.

SAMBAL GORENG UDANG PETEH

100 gram garnalen

1 cm2 terasi

1 eetlepel sambal ulek

1/8 blok santen

1 daon salam

1 daon djeruk purut

1 schijfje laos

50 gram peteh bonen

1 ui

1 knoflook

1 theelepel suiker

1 theelepel asem

1 bouillonblokje

2 dl water

2 eetlepels olie

Bereiding

Wrijf de ui, knoflook, sambal ulek, en terasi fijn en fruit 

deze in de olie. Doe hierbij de

salam, de djeruk purut, de laos, suiker, asem, 

bouillonblokjes en de in vieren gesneden

peteh bonen. Bak dit even mee, voeg water en de 

santen toe en blijf roeren tot de santen

is opgelost. Laat het door sudderen tot de olie vrijkomt. 

Laat dan de garnalen even goed

doorwarmen.

SAYUR KERRIE

200 gram sperciebonen

200 gram kool (witte-,bloem- of spitskool)

50 gram laksa

1½ ui

2 knoflook

1 theelepel sambal ulek

1 schijfje laos

1 schijfje gember (djaheh)

1 theelepel kunjit

1 theelepel ketoembar

½ djinten

2 theelepels suiker

4 gepofte kemiri

2 theelepels asem

2 bouillonblokjes

50 gram kokos of 1/6 blok santen + 1/2 liter water

Bereiding

Week de laksa in warm water. Maak de uien, de 

knoflook en kemiri fijn en fruit dit even

in wat olie samen met de sambal ulek. Voeg hier de rest 

van de kruiden aan toe met het

water en laat de santen smelten onder voortdurend 

roeren. Doe de in stukjes gesneden

kool en boontjes erbij en als de groenten gaar is de 

laksa toevoegen, welke op

vingerlengte gesneden moet zijn.
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DE INDISCHE KEUKEN LES 9
Beras Ketan (kleefrijst)

Deze rijst heeft een korte, iets dikkere korrel en is melkach-tig wit. Het wordt veel gebruikt voor verschillende snacks 

en lontong.

LEMPER ± 14 STUKS)

500 gram beras ketan

1/8 blok santen

3 daon stam

½ theelepel zout

1 rol huishoudfolie

Bereiding

Was de rijst enige malen, doe het daarna in een pan en week het ongeveer 15 minuten in ruim heet water. Verwarm 

ondertussen in een pan 300 cc water, laat daarin de santen laten smelten en voeg hierbij de daon salam en het zout. 

Laat dit geheel een kwartier trekken! Doe vervolgens de uitgelekte rijst in een pan met een dikke bodem en giet

hierover de santen, die aangelengd is met ± 450 cc water. Breng dit aan de kook (met de deksel op de pan) en als 

het kookt de rijst even omroeren en op een klein vuurtje (liefst met een asbest plaatje) droog laten koken. Doe daar-

na de rijst in een stomer en laat dit ongeveer 15 minuten goed door stomen.

VULLING

250 gram gaar kippevlees

1/8 blok santen

1 uitje 1 knoflook

1½ theelepel ketumbar

½ theelepel kerrypoeder (Cross & Blackwell)

1 mespuntje peper

1 theelepel ve-tsin

1 theelepel suiker

1 bouillonblokje

2 eetlepels olie

Bereiding

Snijd het kippevlees heel fijn. Maak de ui en de knoflook fijn en bak dit in de olie licht

bruin. Doe hierbij de kruiden en het kippevlees en bak het heel even mee, voeg dan

santen met 200 cc water toe en laat dit droog koken.

BEBOTOK

Een vleesgerecht dat men stoomt en verpakt in alumi-

niumfolie.

1 ui

1 a 2 knoflook

1 cm2 terasi

1 theelepel ketumbar

1 theelepel djinten

1 theelepel bruine suiker

2 kemiri noten

1 theelepel sambal ulek

½ theelepel asem

250 gram rundergehakt

2cm santen

1 ei

olie

1 bouillon blokje

Bereiding

Fruit de fijn gemaakte ui, knoflook, kemiri, terasi en 

sambal ulek in wat olie licht bruin. Voeg hierbij de 

ketumbar, de djinten, suiker, het bouillon-blokje en 

asem toe en laat het even mee bakken. Doe hierbij de 

santen met een 1/2 kopje water en laat de santen smel-

ten. Doe het vuur uit en meng dit alles met de rauwe 

gehakt, het ei. Beboter een vuurvaste schaal. Doe het 

gehaktmengsel erin en bak dit in de oven in ongeveer 

30 minuten (150graden).

SATEH BABI

500 gram varkensvlees

2 knoflook

1 ui

2 eetlepels kecap manis

sap van een ½ citroen

½ eetlepel bruine suiker

1 eetlepel olie

1 bouillon blokje

Bereiding

Snijd varkensvlees in niet te grove stukken, vermeng dit 

met de andere ingrediënten en laat dit minstens 2 uur 

marineren. Rijg het vlees aan stokjes en rooster dit op 

een matig vuur. Eventueel kunnen aan de ingrediënten 

1 theelepel ketumbar en 1 theelepel djinten worden 

toegevoegd. Sate zonder roosteren. In de olie bakken

KENTJUR

Ook van deze plant wordt de wortelstok gebruikt in de 

Indonesische keuken. Met mate, want de wortel heeft 

een sterke smaak en geur die snel overheerst. Kentjur is 

ook verkrijgbaar in poedervorm.
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PINDASAUS I

1 ui

1 theelepel sambal ulek

1 knoflook

1 cm2 terasi

1 schijfje laos

1 theelepel bruine suiker

1 daon djeruk purut

4-6 eetlepels pindakaas

1 eetlepel kecap

1 bouillon blokje

PINDASAUS II

1 ui

1 theelepel sambal ulek

1 knoflook

1 cm2 terasi

1 theelepel kentjur

1 theelepel bruine suiker

4-6 eetlepels pindakaas

1 cm santen

1 bouillon blokje

Bereiding

Bak in 2 eetlepels olie de fijn gesneden ui en knoflook 

samen met sambal ulek en terasi.

Doe hierbij de rest van de kruiden, met uitzondering 

van de ketjap. Vermeng de

pindakaas met 100 cc water en klop dit even op, giet 

dit bij de uien en voeg tot slot de

ketjap toe.

DE INDISCHE KEUKEN LES 10
GADO-GADO

Een gerecht van verschillende soorten groenten met een pindasaus. De groenten is kort gekookt of rauw en wordt

koud geserveerd, de saus wordt er koud of warm bij gegeven. De groenten die we hiervoor kunnen gebruiken zijn

sperciebonen, snijbonen, witte kool, bloemkool, spitskool of chinesche kool, andijvie, taugeh, sla, komkommer en 

stukjes gekookte aardappelen. Al deze groenten hoeft men niet te gebruiken, men kan een keuze hieruit maken, 

maar zorg dat er verschillende kleuren worden gebruikt. De verschillende groenten worden in groepjes op een 

schaal gedaan en aangevuld door gekookte eieren, gebakken tahu of gebakken tempeh. Over de groenten strooit 

men wat gebakken uien en wat verkruimelde kroepoek. Per persoon moet men ongeveer 150 gram rekenen.



© HDS Familie Wil van Koesveld


