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Fotoblad

Soep:  Soto ajam van Oma

Kwee dadar & Kolak

Indische mini-rijsttafel   (als Buffet)

Hapje vooraf:  Lemper ketjil
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April  2018
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Indisch  M e n u
Met dank aan de:   4de maandag Brigade

Basis recepten

Lemper ketjil   (kleefrijst rolletjes, gevuld)

Soto ajam van Oma   (gevulde kippensoep)

Indische mini-rijsttafel   (als Buffet)   (= kleine, losse gerechtjes )

bestaande uit:

Tahoe telor   (dikke omelette met tahoe en pittige saus)

Saté babi   (saté van varkensvlees)

Rendang   (rundvlees in kruidige kokossaus)

Oerap oerap   (Indische groenteschotel)

Sambal goreng boontjes   (hete boontjes)

Ajam besengek   (geurige kipdrumstick in kokossaus)

Nasi goreng   (gele rijst of feestrijst)

Kwee dadar & Kolak   (gevuld flensje en fruit in kokosmelk)

  |   Let op!   De receptuur is gemaakt voor 14 personen!   Bij een mindere Brigade-sterkte zullen
hoofdingrediënten en duurdere bijproducten aangepast (lees: in mindering gebracht) worden bij het klaarzetten.

Sommige producten zullen er gewoon voor 14 personen liggen!  Uw Chef zal u hierbij helpen.  
Berekening hoeveelheid:   vloeistoffen  en/of  ingrediënten in de receptuur  :  14.  Dan  x  aantal  Brigade -personen   =   de  te gebruiken  hoeveelheid)

L ! (rode punt)   Verwijst naar een bewerking of ingrediënt eerder gebruikt in de receptuur of het gerecht.

L ! (zwarte punt)   Verwijst naar oven-, sous-vide en/of BBQ gebruik: dus éérst aanzetten !

L â (omringt cijfer)   Verwijst naar de wetenswaardigheden in de CCN-Kook mu(s)t(s)jes . . .   (zie achterin deze receptuur) 
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April  2018
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Indische mini-rijsttafel   (als Buffet)

Basisrecepten

Sambal: Zonder sambals zou de Indonesische kookkunst niet bestaan want juist de sambals geven aan
de gerechten de ‘touch’ waardoor de Indonesische keuken zich onderscheid van alle andere keukens in
Azië. In Indonesië kent men vele tientallen recepten voor het bereiden van sambals met evenveel
variaties in smaken. Hun enige overeenkomst is dat zij allemaal vrijwel dezelfde kleur hebben.
Groene lombok is géén variëteit van de rode, maar van onrijpe. Ze zijn minder scherp en worden in
bepaalde gerechten verwerkt. Ze worden, als men ze enige tijd bewaart, rood (ook in de koelkast) en ze
kunnen dan als rode lombok vernoemd worden. Niet wassen en/of half gaar gebruiken, zoals bij
sommige groenten gebeurt; rauw erin, dat alleen !!
Wij geven u hier 2 sambals die we in de receptuur van deze Indische mini-rijsttafel zullen gebruiken.
De lomboks worden in zijn geheel gebruikt, alleen daar waar staat dat de pitjes verwijderd moeten
worden.

Sambal oelek                                                                                                   Basis recept

15 rode lomboks
1 afgestr. eetl. zeezout

Maak eerst de sambal oelek.
Was de rode lomboks en snijd ze, in zijn geheel, zéér klein
(eventueel met een staafmixer). Wrijf ze met het zeezout in een
tjobèk (= een zware natuurstenen vijzel) tot een brij. 
Zet het apart.

** Zet de overgebleven sambal oelek in schaaltjes op tafel.

Sambal kemiri                                                                                              Basis recept

1 uien
2 teentjes knoflook
1 eetl. arachideolie
1 schijfjes laos
1 salam blaadjes
1 theel. trassi pasta

   (= garnalen pasta)
3 kemiri noten (fijn gemaakt)
4 afgestr. eetl. sambal oelek 

    (zie hierboven)

25 gr. goela djawa
    (= palmsuiker)

1/8 bouillonblokje
wat water

Snijd de ui en knoflook heel klein en fruit dit in de
arachideolie aan tot de ui glazig is. Voeg dan de laos,
salamblaadjes, trassi pasta, fijn gemaakte kemiri noten,
sambal oelek, goela djawa schijf en het 1/8 bouillon-
blokje toe. Voeg wat water toe en laat het even sudderen.
Pureer het met een staafmixer.
Zet het apart.

** Zet de sambal kemiri in schaaltjes op tafel.

Z.O.Z.
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April  2018
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Nasi goreng                                                                                        Basis recept 

800 gr. basmati rijst
2 enkele kipfilets, in kleine

    blokjes gesneden
2 dl. ketjap manis (zoet)
4 eetl. arachideolie
6 teentjes knoflook, geperst
6 lente-uitjes, in ringetjes
1 afgestr. koffiel. trassi pasta

    (= garnalen pasta)
1 Chinese kool, fijngesneden
4 geklopte eieren

iets zout
1 rode lombok
2 eetl. gefruite uitjes (pakje)

Kook de basmati rijst zoals aangegeven op de verpakking.
Laat ze afkoelen. 
Voeg de, in zeer kleine blokjes (maximaal 1x1 cm.) gesneden,
kipfilet bij de ketjap manis en laat ze, onder regelmatig
omscheppen, hierin ca. 15 minuten marineren.
Doe de arachideolie in een wok en laat die warm worden.
Fruit hierin de geperste knoflook en de in ringetjes gesne-
den lente-uitjes. Voeg de trassi pasta, al roerend, toe.
Laat die goudbruin worden. Voeg er dan de fijngesneden
Chinese kool bij en blijf goed omscheppen. 
Voeg de geklopte eieren toe en roer alles goed door
elkaar. Voeg na een paar minuten de basmati rijst en het
zout toe. BLIJF ALLES STEEDS OMSCHEPPEN !
Als laatste gaat de zéér fijngesneden hele rode lombok 
erbij. Strooi er, net voor het uitserveren, wat gefruite uitjes
over uit.

** Zet de nasi goreng in warme schalen op tafel.
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Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Lemper ketjil

Lemper ketjil (gevulde kleefrijst rolletjes) Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

Dessertbordje gebruiken.

500 gr. sushi rijst
   bereiding: zie de verpakking

water (zie hierboven)
wat zout

1 spriet sereh
50 gr. Creamed coconut santen

(van een blok)
1,3 dl. water

Zet 14 dessertbordjes in de warmkast.

Spoel de sushi rijst met koud water goed af in een vergiet
tot het water helder is. Zet het volgens de gebruiks-
aanwijzing met water op. 
Voeg zout, sereh en de opgeloste santen toe en breng het
aan de kook. Laat het gaan tot het water verdampt is.
Laat de sushi rijst in 10 minuten op een klein vuur gaar
stomen.
Verwijder het sereh blaadje.

Z.O.Z.
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April  2018
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

2 enkele kipfilets, tot gehakt
    verwerkt

1 ui
2 teentjes knoflook

wat arachideolie
2 kemiri noten (fijngemaakt)
1 salam blaadje
1 schijfje laos

    (ook wel Thaise gember)
1 afgestr. theel. djinten
1 afgestr. theel. trassi pasta

    (= garnalen pasta)
1 spriet sereh, verwijder het

    buitenblad
2 afgestr. theel. ketoembar

zout
1 afgestr. eetl. suiker
2 afgestr. theel. koenjit
1 bouillonblokje

! sushi rijst (zie hierboven)
! vulling van kip (zie hierboven)

Maak, voor de vulling, van de kipfilet een kipgehakt, door
dit héél fijn te hakken. Snijd de ui en de knoflook fijn en
fruit dit in een wok in wat arachideolie mét het kipgehakt
tot het rul is.
Voeg dan de fijngehakte kimiri noten, salam blaadje,
laos, djinten, trassi pasta, sereh, ketoembar, zout,
suiker, koenjit en het bouillonblokje toe. 
Wok het in ca. 3 minuten geheel gaar. Laat het afkoelen.
Knip 14 velletjes aluminiumfolie van 15x15 cm. 
en leg die op de werkbank. 
Druk er een plat plakje sushi rijst van 7x7x1 cm. op uit.
Leg daar wat van de kip vulling op. Vouw dan het folie
zeer strak om de rijst heen zodat het mooie rolletjes
worden. Leg ze een kwartier voor het uitserveren in een
stoompan om ze op te warmen.

1 doosje rode bessen
2 citroenen

14 pandan blaadjes

Serveren
Leg op een lauw/warm dessertbordje een in tweeën
gebroken rolletje lemper ketjil. Garneer dit met wat

rode besjes, een citroenschijfje en een klein of stukje
pandanblad. 
Serveer het direct uit.
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Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Soto ajam van oma

Soto ajam van oma   (gevulde kippensoep)                                                  Soep

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme soepborden gebruiken.

2 potten kippenfond
1,2 liter water

1 afgestr. eetl. sambal oelek
    (zie pag. 3)

3 uien, gesnipperd
2 teentjes knoflook, fijngehakt

25 gr. gember, geschild
4 eetl. zonnebloemolie
1 afgestr. theel. zwarte peper
1 afgestr. theel. koenjit
1 afgestr. theel. laos
2 losse kipfilets, in stukjes
1 stengel sereh
3 eetl. ketjap asin (zout)
2 theel. citroensap

wat zout
7 eieren
2 gekookte aardappelen
1 zakje lontong (= rijst

    in geperforeerde zakjes)
100 gr. taugé

Zet 14 soepborden in de warmkast.

Doe voor de kippenbouillon de kippenfond in een 
hogedruk pan en voeg de 1,2 liter water toe. 
Stamp de sambal oelek, uien, knoflook en de kleinge-
sneden gember zo fijn mogelijk. Fruit dit in de zonne-
bloemolie. Voeg zwarte peper, koenjit en laos toe.
Bak de stukjes kipfilet mee tot deze bruin kleuren.
Voeg dan alles aan de kippenbouillon toe. Doe er de klein-
gesneden serehstengel, ketjap asin, citroensap en wat
zout bij. Doe het deksel op de pan en laat het minimaal 
een uur trekken. Laat het afkoelen, open het deksel en laat
het nog 30 minuten, op een klein vuur, gaan.
Proef af op smaak.
De eieren hard koken en af laten koelen.
Kook de aardappelen beetgaar en laat die ook afkoelen.
Kook de lontong (= rijst in zakje) tot de rijst het zakje geheel
vult door uitzetting.
Snijd de eieren in dunne plakjes en de aardappelen in
blokjes. Verdeel de taugé en de aardappelblokjes over de
warme borden.

Z.O.Z.
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Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

! lontong rijst (zie boven)
! eieren (zie boven) 

    in schijfjes gesneden
12 takjes bladpeterselie,

    grof gesneden

los erbij serveren: een schaaltje
sambal kemiri (zie pag. 3) 

Serveren 
Schep de hete soep in een warm bord. 
Leg 1 eetlepel lontong rijst in het midden van de

soep. 
Laat dan de schijfjes ei voorzichtig op de soep glijden.
Bestrooi het met de grof gesneden takjes bladpeterselie.
Serveer het direct uit.
• U kunt een theelepeltje, of minder, sambal kemiri door
de soep in uw bord roeren, voor wat meer pit.
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Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Indische mini-rijsttafel   (als Buffet)

Indische mini-rijsttafel   (als Buffet)   vanaf de uitgifte-balie.

Het is de bedoeling dat u de Tahoe telor, Saté babi, Rendang, Oerap oerap, Sambal goreng boontjes,
Ajam besengek met de diverse Sauzen, Sambals en Nasi goreng in één keer in buffet-vorm uitserveert. 
!!! U eet alles, tijdens het buffet, vanaf één bord met 1 lepel, 1 vork en 1 mes.
Houdt hiermee rekening bij het indekken van de  tafel.   Dek wél in voor de amuse Lempers, de soep
Soto ajam van Oma en het nagerecht Kwee dadar & Kolak.

Tahoe telor   (dikke omelet met tahoe en pittige saus)                Los gerecht (buffet)

Benodigdheden Bereidingswijze

500 gr. tahoe
8 eieren

zout, peper uit de molen
4 teentjes knoflook, in plakjes

arachideolie

Prak voor de omeletten de tahoe met een vork fijn. 
Roer dit dan door de geklopte eieren. Breng het mengsel
op smaak met zout en peper uit de molen. Bak de plakjes
knoflook in arachideolie, op een niet te hoog vuur,
goudbruin.
Schep de knoflook uit de pan en zet dit apart.
Schenk het eiermengsel in 2 grootte pannen in de olie en
laat het, op een niet te hoog vuur, stollen.

Z.O.Z.
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Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

3 dl. ketjap manis (zoet)
2 afgestr. theel. petis 

    (= zwarte garnalen pasta)
! gebakken knoflook (zie hierboven)

4 volle eetl. pindakaas

Maak ondertussen de saus: 
Roer de ketjap manis, petis, gebakken knoflook en de
pindakaas in een pannetje door elkaar. Verwarm de saus,
op een laag vuur, tot de pindakaas helemaal opgelost is.
Haal het pannetje dan van het vuur.
Laat de omeletten, als ze gaar zijn op een groot bord glijden
en snijd ze in 14 plakken. 

! 14 omelet plakken (zie boven)
1 komkommer, gewassen en in

    plakjes gesneden
100 gr. taugé
! pittige saus (zie boven)

6 eetl. gefruite uitjes

Serveren
Leg de omelet plakjes in een warme, diepe schaal.
Snijd de komkommer in plakjes en leg die in een

schaaltje. Haal de taugé even door kokend water. 
Dep het droog en leg het in een warm schaaltje.
Doe de pittige saus in een warm schaaltje.
Beleg, bij het opscheppen, een omelet plakje met wat
plakjes komkommer en een bergje taugé. 
Schep er wat van de pittige saus op en bestrooi het met wat
gefruite uitjes.
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Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Saté

Saté is een gerecht van dobbelsteentjes vlees aan, in water voorgeweekte, houten pennen geregen en
geroosterd. Saté kan met verschillende sauzen gegeten worden. Het vlees wordt eerst gekruid of
gemarineerd en vervolgens geroosterd. Het lekkerst smaakt saté die op houtskool geroosterd is. 
Helaas is dat hier ten lande slechts ‘s zomers mogelijk. Wie een grill bezit of een oven met boven-
verwarming, kan zich daar ‘s winters mee behelpen. 

Saté babi  (saté van varkensvlees)                                             Saté (buffet)

Benodigdheden   Bereidingswijze

14 houten saté prikkers
1 kilo varkenslapjes
6 teentjes knoflook, in kleine

    stukjes geplet
wat citroensap

4 eetl. sambal kemiri
  (zie pag. 3) 
zout, peper uit de molen

Leg 14 houten saté prikkers 30 minuten in koud water.

Snijd de varkenslapjes in stukjes van 2x2 cm.
Meng de geplette knoflookteentjes, citroensap, sambal
kemiri, zout en peper uit de molen goed door elkaar.
Bestrooi de vlees ‘dobbelsteentjes’ met dit mengsel en laat
het minimaal 1 uur marineren. Rijg de vlees ‘dobbel-
steentjes’ aan de afgedroogde houten saté prikkers. 
Droog het vlees met keukenpapier en rooster het ca. 9 min.
onder de grill (Leg er aluminiumfolie onder ! (druppelen)).
Regelmatig keren en met wat marinade insmeren.

! pindasaus (zie hieronder)
Serveren
Leg de saté op een groot, warm bord. 
Serveer het met de pindasaus uit een warme schaal.

   (* P.S. U kunt deze saté ook met een ketjap- of een zoet-zure

      saus serveren)

Pindasaus                                                                                                 Basis recept  

1 afgestr. theel. kentjoer (geraspt)

6 afgestr. eetl. gesnipperde ui
4 teentjes knoflook
4 afgestr. theel. trassi pasta

    (= garnalen pasta)
25 gr. goela djawa

    (= palmsuiker)
6 afgestr. eetl. tamarindepasta
4 eetl. arachideolie
1 pot pindakaas (= 650 gram)
2 eetl. azijn
2 eetl. water
2 eetl. sambal kemiri (zie pag. 3) 

Wrijf de geraspte kentjoer met de ui, knoflook, trassi
pasta, goela djawa en tamarindepasta tot een brij. 
Fruit dit in de arachideolie tot de uien geel zijn. 
Doe er dan de pindakaas bij. Doe alles over in een meng-
kom. Laat het tot dik inkoken (let op: kan schiften: niet té lang

koken).
Voeg dan, van het vuur af, lepelsgewijs, azijn, water en
sambal kemiri toe. Afproeven en eventueel met nog wat
meer azijn en/of wat zout op smaak brengen.
De saus moet de dikte van een slasaus hebben.
Houd de pindasaus in het pannetje tot het uitserveren op
temperatuur.
** Zet de pindasaus in warme schaaltjes op tafel.
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Rendang   (rundvlees in kruidige kokossaus)                      Los gerecht  (buffet)

Benodigdheden Bereidingswijze

Voor de boemboe:

2 grote uien, gesnipperd
8 teentjes knoflook
2 rode lomboks, in ringetjes
1 stukje gember, in dunne

    plakjes
6 gepofte kemiri noten, geplet
1 stukje laos

zout naar smaak

1 ½ kilo licht doorregen runder-
  riblappen, in blokken snijden

8 eetl. arachideolie
2 zakjes rendang-mix (toko)

boemboe (zie hierboven)
1 ½ liter kokosmelk

2 sereh stengels, gekneusd
12 daon (= blaadje) djeroek

poeroet ofwel: limoenblad

Stamp voor de boemboe de ui, knoflook, rode lomboks,
gember, geplette kemiri noten, laos en zout fijn tot een
smeuïge massa.

Snijd de runder-riblappen in blokken en braad die in de
arachideolie in een snelkook pan aan. Voeg dan de
zakjes rendang-mix en de zelfgemaakte boemboe toe. 
Braad dit even mee. 
Schenk er de kokosmelk bij (en zo nodig nog wat water):
het vlees moet volledig onder staan.
Voeg de gekneusde sereh stengels en de limoen
blaadjes toe, breng alles aan de pruttel, sluit het deksel en
laat het op een laag vuur, op een vlamverdeler, ca. 1 ½ uur
gaan. Laat het, van het vuur af, wat afkoelen en leg het
deksel los op de pan. Laat het nu nog 30 minuten
sudderen.
Breng het gerecht weer aan de kook en roer het dan pas
goed door. Het vlees moet (als draadjes) uiteen vallen.
Verwijder de sereh stengels en het limoenblad.

Serveren
Schep de rendang in een warme, diepe schaal.
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Oerap oerap   (Oerapan, Indonesische groenteschotel)    Los gerecht   (buffet)

Benodigdheden Bereidingswijze

400 gr. sperzieboontjes
300 gr. taugé
200 gr. gesneden spitskool

4 theel. sambal oelek (zie pag. 3)
4 teentjes knoflook
1 theel. trassi pasta

    (= garnalen pasta)
2 theel. tamarinde pasta

    (opgelost in wat water)
4 daon (= blaadje) djeroek

    poeroet ofwel: limoenblad

300 gr. geraspte kokos (= klapper)

Was de sperzieboontjes en breek ze in drieën.
Maak de taugé schoon en was ze in water.
Laat ze uitlekken.
Was de spitskool en snijd deze in fijne reepjes.
Kook de sperzieboontjes even op en laat ze uitlekken.
Haal de taugé even door gekookt water heen en laat ze
ook uitlekken. 
Maak een mengsel van sambal oelek, knoflook, trassi
pasta, tamarinde pasta (in wat water opgelost).
Pureer dit samen in een vijzel fijn.
Voeg daar dan de kleingesnrden limoenblaadjes aan toe.
Haal dit mengsel door de geraspte kokos en stoom het in
10 à 15 minuten gaar (weinig water).
Meng deze ‘gekruide klapper’ door de groenten.

Serveren
Schep de oerap oerap in een warme schaal en zet
die op tafel.

Z.O.Z.
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Sambal goreng boontjes   (hete boontjes)               Los gerecht   (buffet) 

Benodigdheden Bereidingswijze

2 uien, fijn gesnipperd
2 teentjes knoflook, fijngesneden
2 stukjes trassi pasta

    (= garnalen pasta)
5 eetl. arachideolie
4 (pruim)tomaten
2 rode lombok, in dunne plakjes
2 schijfjes laos
2 salam blaadjes

600 gr. sperzieboontjes
1 bouillonblokje
7 dl. water

wat citroensap

* met santen ö 100 gr. gekookte
    garnalen

* met ketjap asin (zout) ö 100gr.
    gerookt spek

Fruit de ui, knoflook en trassi pasta in de arachideolie.
Doe daar dan de in vieren gesneden (pruim)tomaten,
lombok, laos en de salam blaadjes bij. Laat het even
gaan. Voeg dan de sperzieboontjes, bouillonblokje en
het water toe. Laat de boontjes hierin ca. 10 minuten
zachtjes koken tot ze bijna gaar zijn. 
Als de saus teveel is ingedampt kunt u nog wat water
toevoegen. Maak het gerecht af met een paar druppeltjes
citroensap.

Tips:
! 2 andere gebruiken bij zo’n gerecht: (dus niet voor dit

gerecht)
* Bij het toevoegen van santen (kokosmelk) aan dit gerecht
   voegt u, op het laatst, kleingesneden Noorse garnalen
   of Hollandse garnaaltjes toe.
* Bij het toevoegen van ketjap asin aan dit gerecht voegt
   u, tijdens de laatste 5 minuten, het in blokjes gesneden
   gerookt spek toe.

Serveren
Schep de sambal goreng boontjes in een warme
schaal en zet deze op tafel.
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Ajam besengek (geurige kip drumsticks in kokossaus)   Los gerecht  (buffet)

Benodigdheden Bereidingswijze

14 kip drumsticks
4 eetl. citroensap
4 eetl. ketjap asin (zout)
1 dl. arachideolie

Leg de drumsticks in een schaal met het citroensap en
de ketjap asin.
Keer ze regelmatig. Laat ze 1 uur marineren. Verhit de
arachideolie in een braadpan en bak de drumsticks
rondom in 10 minuten goudbruin (zie * verder hieronder).

1 rode ui, gesnipperd
1 ui, gesnipperd
1 rode lombok
1 afgestr. theel. ketoembar
1 afgestr. theel. djintan
1 afgestr. theel. laos
2 salam blaadjes
3 sereh stengels, kneuzen en

    door de helft snijden 
1 bouillonblokje
2 eetl. ketjap manis (zoet)
2 dl. kokosmelk
1 afgestr. eetl. suiker

Maal de rode ui, de ui, rode lombok, ketoembar, djinten
en de laos in een vijzel fijn. Giet bijna alle olie van de
drumsticks uit de pan en gebruik de bakolie (*) om het ui-
mengsel hierin glazig te bakken. Voeg dan de salam
blaadjes en de in stukken gesneden sereh toe en bak ze
even mee. Verkruimel het bouillonblokje boven de pan
en schenk de ketjap manis, kokosmelk en de overge-
bleven marinade bij. Breng het op smaak met de suiker.
Laat de saus 5 minuten zachtjes koken.
Verwijder de salam- en de sereh blaadjes.
Leg de drumsticks in de saus en laat die 30 minuten
zachtjes mee sudderen.

Serveren
Leg de ajam besengek (= kipdrumsticks) in een
warme schaal op tafel en zet er de saus apart, in

een warm schaaltje, bij.
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     afdeling West-Brabant

Kwee dadar & Kolak  (eventueel met ijs)

Kwee dadar (gevulde flensjes)  &
   Kolak (Indisch fruitsaus met kokosmelk)                                       Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Middelmaat bord gebruiken.

125 gr. bloem (gezeefd)
2 eieren

iets zout
5 dl. melk of 

    half melk/half water
1 eetl. pandanpasta

boter, om in te bakken

Zet 14 middelmaat borden in de warmkast. 

Doe voor de kwee dadar de gezeefde bloem in een kom
en breek hierin de eieren. Voeg dan zout en iets van de
melk toe. Goed roeren of kloppen. Er mogen géén klontjes
zijn! Voeg dan, al roerend, de rest van de melk en de
pandan pasta toe. Zet het beslag even weg.
Bak er dan 14 mooie, dunne flensjes van.
LET OP: de flensjes niet keren, dus maar aan één zijde
bakken tot de bovenlaag ‘droog’ wordt.

1 kleine zoete aardappel
250 gr. pompoen, in blokjes

2 eetl. water
1 rijpe bakbanaan

200 gr. Tropical kokosmelk
50 gr. goela djawa

    (= palmsuiker)
snufje zout
snufje vanillesuiker

1 bladsteel pandan
    (= de vanille van het Oosten)

Kook voor de kolak (= kokos-fruitsaus) de in stukjes gesne-
den zoete aardappel met de pompoenblokjes in het
water tot ze zacht zijn (ca, 20 min.).
Doe er halverwege de in plakjes gesneden bakbanaan bij.
Voeg vervolgens kokosmelk, goela djawa, zout, vanille-
suiker en de in stukken geknipte pandan steel toe.
Laat het geheel even stoven. 
(de pandan bladsteel voor het uitserveren verwijderen)
Deze saus wordt lauw/warm gegeten.

Z.O.Z.
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50 gr. goela djawa
    (= palmsuiker)

½ kopje water
4 afgestr. eetl. gemalen kokos

    (= klapper)

Smelt voor de vulling de goela djawa met het water in een
pannetje.
Breng dit, onder af en toe roeren, aan de kook.
Meng er, als de suiker gesmolten is, de gemalen kokos
goed door. Het moet en beetje dik zijn.

! kolak 
(= kokos-fruitsaus: zie boven)

Serveren
Vul de flensjes met 1 dessertlepel van deze klapper
en vouw ze daarna netjes dicht.

Leg wat kolak (= kokos-fruitsaus) op het warme bord en leg
er een opgevouwen flensje in of naast.

** Zet de overgebleven kolak saus in een warm schaaltje
op tafel.

* P.S. Er kan, naar eigen idee, een bolletje kokos-ijs bij
geserveerd worden.

(Eventueel)   Kokos-ijs:

100 gr. geraspte kokos
2 ½ dl. melk
425 gr. pure Creamed coconut

    santen (Dhillan)
1 dl. rum (Captain Morgan)

3 ½ dl. room
1 eiwit, stijfgeslagen

Sla de geraspte kokos met een staafmixer fijn.
Schenk voor het kokos-ijs de melk en de Creamed
coconut in de keukenmachine. Mix het goed door elkaar.
Doe de rum en de room in een steelpannetje en breng het
aan de kook. Éénmaal laten opkomen.
Roer hier de fijngemalen kokos door en voeg dit, als het
afgekoeld is, bij het melk/coconut-cream mengsel.
Giet de massa, tegen het uitserveren, in de sorbetière en
draai er een mooi ijs van.
Voeg halverwege de draaitijd het stijfgeslagen eiwit toe.
Leg een bolletje ijs bij het opgevouwen flensje.
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Uitgebreide rijsttafel-buffet

Uitgebreide rijsttafel

CCN - KOOK MU(s)T(s)JES . . .  April

“De rijsttafel” is een combinatie van rijstschotels en bijgerechten uit
de Indonesische- en Indische keuken, ontstaan in Nederlands-Indië,
aangepast aan de Europese smaak. 
Er zijn veel verschillende bijgerechten en combinaties mogelijk zoals
babi ketjap, babi panggang en sambal goreng. Daarbij kan kroepoek,
atjar en seroendeng geserveerd worden om het een rijsttafel te maken.
De gerechten komen uit alle delen van Indonesië.
Bij de combinatie van gerechten wordt gezocht naar evenwicht.
Tegenover een zoet gerecht plaatst men een zuur gerecht, tegenover
een vet gerecht een niet-vet gerecht. 
Een rijsttafel moet volgens sommigen uit minimaal 40 en volgens
anderen uit 44 gerechten bestaan. 
Waarschijnlijk is dit gebaseerd op een heilig getal.
Wanneer een rijsttafel minder gerechten bevat zou er gesproken worden
over een mini-rijsttafel. Volgens “kenners” moet een rijsttafel altijd uit
een oneven aantal gerechten bestaan (?).

Geschiedenis: Hoe “de rijsttafel” is ontstaan is onduidelijk.
Mogelijk is het een Javaanse variant van het Europese banket of een

Europese interpretatie

van het Indonesische selamatan (= een ceremoniële,
rituele feestmaaltijd), of een combinatie van de twee, dus een
Javaanse en een Indonesische rijsttafel ! 
Uit gastvrijheid en om in aanzien te stijgen lieten Europeanen
in de koloniale tijd zo veel mogelijk gerechten tegelijk aan
tafel serveren, dit werd op den duur min of meer standaard en
resulteerde in “de rijsttafel”. 
Het gebruik kostte aardig wat geld, er moesten genoeg koks
en bedienden betaald worden om alle gerechten te bereiden
en te serveren. In het 'Hotel des Indes' in Batavia werden er
minstens 24 koks en bedienden gebruikt om dit alles te
bereiden én op te dienen.  Later werd het een buffet-vorm.

De rijsttafel werd verspreid door Indiëgangers die zich na de oorlog in Nederland vestigden. 

Doordat Indische-Nederlanders in Nederland niet de middelen hadden om nèt na de Tweede Wereldoorlog
Indische gerechten te maken vroegen ze Chinezen in de jaren vijftig/zestig om deze gerechten voor ze te
maken. Op die manier ontstonden de Chinees-Indische restaurants die het begrip “rijsttafel” overnamen.
De rijsttafel die bij deze restaurants geserveerd werd c.q. wordt is echter niet authentiek.
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