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Fotoblad

Voorgerecht: Pepesan ikan
Indische ‘hete’ makreel

Soep: Soto Ajam
Indonesische kippensoep

Verfrissend drankje: TjendolTussengerecht: Sambal Goreng

Udang Peteh
Indonesische garnalen, petehbonen

Amuse: Pangsit Goreng met tomaten-

gembersaus      Indonesisch hapje

Nagerecht: Symphonie van 3 sorbetsHoofdgerecht: Bebek menyatnyat
Balinese curry van Pekingeend
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M e n u
Met dank aan:   1ste vrijdag Brigade

Pangsit goreng met tomaten-gembersaus,
volgens oma Kaesberry

Pepesan ikan

Soto ajam

Sambal goreng udang met peteh bonen

Tjendol / Cendol (verfrissend drankje)

Bebek menyatnyat
Balinese curry van Pekingeend met nasi kuning en zoetzuur

Symphonie van 3 sorbets

  |   Bij 1 eetl., 1 koffiel. en/of 1 theel. leest u altijd: ‘1 afgestreken (eet-/koffie-/thee-) lepel ’, tenzij anders vermeld !
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Pangsit goreng met tomaten-gembersaus

Pangsit goreng met tomaten-gembersaus,
volgens oma Kaesberry Indonesisch hapje

Benodigdheden Bereidingswijze

Kleine, warme bordjes gebruiken.

15 teentjes knoflook, geperst
200 gr. varkensgehakt
200 gr. Hollandse garnalengehakt

zout, peper uit de molen
2 eetl. prei, zéér fijn gesneden
2 eetl. bleekselderij, zéér fijn

gesneden

Zet 14 kleine bordjes in de warmkast.

Meng de geperste knoflook goed met het varkens- en
het Hollandse garnalengehakt (in de foodprocessor

malen), prei en bleekselderij. Breng het op smaak met
zout en peper uit de molen.

7 pangsitvellen (Indische toko)
1 dl. water

50 gr. gezeefde bloem
olie, om in te bakken

Maak een papje van het water en de gezeefde bloem.
Snijd de ontdooide pangsitvellen in vieren.
Verdeel het aangemaakte gehakt met een theelepel,
telkens in het midden, over de 28 pangsitlapjes.
Bestrijk de randen van de lapjes dun met het bloem-
papje en vouw elk lapje tot een driehoekje dicht. Plak de
randen zorgvuldig dicht.
Bak tegen het uitserveren de pangsit in de olie (180º C.)
in 3 à 4 minuten goudbruin (6 stuks per keer).

Z.O.Z.
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Tomaten-gembersaus:

1 ui, fijngesneden
6 teentjes knoflook, fijngesneden

50 gr. boter
4 eetl. tomatenketchup
4 eetl. ketjap
4 eetl. fijngesneden stemgember  

 met aanhangende siroop
suiker
zout, peper uit de molen
azijn

Bak de fijngesneden ui en knoflook in de boter.
Voeg tomatenketchup, ketjap en gember toe.
Breng het op smaak met suiker, zout en peper uit de
molen. Maak de saus zoetzuur door naar smaak azijn
toe te voegen.

Serveren
Leg op elk warm bordje 2 pangsit goreng met wat
tomaten-gembersaus.
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Pepesan ikan

Pepes ikan Indisch voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Kleine, warme borden gebruiken.

8 rode pepers
10 kemirie noten (zie pag. 15 â) 

1 eetl. trassi ‘bakar’ (= gerook-
   te garnalenpasta)

5 sjalotjes
2 teentjes knoflook
2 schijfjes laos (zie pag. 15 ã)

zout
zonnebloemolie

Zet 14 kleine borden in de warmkast.

Maak de rode pepers (naar keuze mét (heter!) of zonder

pitjes en/of zaadlijsten) kemirie noten, trassi, sjalotjes,
knoflook en laos fijn door ze te snijden en/of in een
vijzel met stamper fijn te wrijven. Breng het geheel op
smaak met wat zout.
Fruit dit mengsel in zonnebloemolie goudbruin.

7 verse makrelen
14 vellen pisangblad (toko) van

 25 x 25 cm.  (zie pag. 15 ä)

houten prikkertjes

Haal 14 verse makreelfilets van de graat en snijd de
filets van de vel. Dep ze zo droog mogelijk en wrijf elke
filet voorzichtig met het bovenstaand kruidenmengsel in.
Wikkel dan elk gekruide makreelfilet in een pisangblad
en maak dat dicht met houten prikkertjes.
Stoom de vis in 25-30 minuten gaar. Als de vis te nat is
leg dan het opengevouwen pisangblad even onder de
grill om te drogen (niet verbranden). 

3 citroenen Serveren
Leg het opengevouwen pisangblad op een bordje
en garneer het met een schijfje citroen.
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Soto ajam

Soto ajam Indonesische kippensoep
Soto ajam is, wat wij noemen, een maaltijdsoep. Voor dit menu zijn de hoeveelheden aangepast tot een voorgerecht.
Soto ajam wordt geserveerd in een soepkom met apart erbij een sambalan en kroepoek udang.

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme soepkommen gebruiken.

1 soepkip
olie

3 liter water
3 uien
5 teentjes knoflook
7 cm. gemberwortel
1 sereh stengel
1 theel. trassi ‘bakar’ (= gerook-

   te garnalenpasta)

zout, peper uit de molen

Zet 14 soepkommen in de warmkast.

Snijd de soepkip in stukken. Verhit de olie in een snel-
kookpan op een hoog vuur en zet de stukken kip hierin
aan. Voeg 3 liter water toe, breng het aan de kook en
schuim het af. Snijd de ui, knoflook, gemberwortel en
de serehstengel klein of wrijf het in de vijzel fijn 
Doe alles, met de trassi bij de kip. Sluit de pan af met
het deksel en laat het, op een klein vuur, 1 ½ uur gaan.
Spoel de pan koud, open het deksel en zeef de bouillon
door een zeef in een schone pan. Pluk het kippenvlees in
stukjes. Zet apart en houd het warm.
Kook de bouillon in tot 2 liter.

100 gr. laksa  (zie pag. 15 å)

100 gr. bleekselderij
100 gr. prei

Leg de laksa in 5 dl. heet water om het zacht te laten
worden. Haal het eruit als het zacht is en kook in dit vocht
de zeer fijngesneden bleekselderij en prei beetgaar.

Z.O.Z.
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Voor de sambalan:

6 gepofte kemirienoten (zie pag.

   15 â)
4 rode pepers
2 theel. trassi ‘bakar’ (= gerook-

   te garnalenpasta)

2 eetl. petis udang (= zoete   

garnalen pasta)
1 citroen, het sap ervan

ketjap, naar smaak
zout

14 vellen kroepoek udang (zie pag.

   15 æ)

Warm een oven voor tot 160º C.
Pof hierin de kemirienoten ca. 10 minuten. 
Haal de schil eraf.
Stamp de kemirienoten met de rode pepers (zonder de

zaadjes), trassi ‘bakar’, petis udang en het citroensap
in de vijzel tot een mousse.
Voeg ketjap en zout naar smaak toe.

Frituur de kroepoek udang en laat deze goed uitlekken.

100 gr. taugé
gefruite uitjes

Serveren
Verdeel over elke warme soepkom wat laksa en
de stukjes kippenvlees. Leg daar de beetgare

bleekselderij en prei op en strooi er wat taugé over. Giet
er de hete bouillon op en strooi voor de afwerking wat
gefruite uitjes over de soep.
Serveer de sambalan (zie boven) er op een klein schaaltje
apart op tafel bij zodat ieder naar behoefte kan nemen.
Dit moet echt in de soep, maar de hoeveelheid is naar
eigen keuze.
Ook de kroepoek udang apart serveren.
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Sambal goreng udang met peteh bonen

Sambal goreng udang met
peteh bonen  Indonesische tussengerecht
Peteh of petai of peté is de naam van een “stinkboon”. Vers niet altijd te verkrijgen maar elke toko heeft ze in de
diepvries of ingemaakt in potjes. Neem de diepvries bonen, die hebben de meeste bite. Gebruikelijk is om de peteh bonen
in stukjes te snijden. Als je echter roze garnalen gebruikt passen daar beter de hele bonen bij.

Benodigdheden   Bereidingswijze

Kleine, warme bordjes gebruiken.

5 kleine, rode pepers
   (zie pag. 16 è)

1 theel. zout
2 uien

12 teentjes knoflook
1 eetl. trassi ‘bakar’ (= gerook-

   te garnalenpasta)

1 kopje arachideolie
400 gr. gekookte garnalen

(Hollandse, Noorse of half om half)

5 dl. dikke kokosmelk
   (zie pag. 15 ç)

1 groene paprika
1 rode paprika

300 gr. peteh bonen  (zie pag. 16 é)

5 blaadjes (= daon) salam
   (= Indonesisch laurierblad)

10 blaadjes djeroek poeroet
   (= Indonesische citroenboom
 blaadjes)

4 schijfjes verse laos
4 eetl. tamarinde

zout en suiker

Zet 14 kleine bordjes in de warmkast.

Was en droog de rode pepers. Snijd ze in kleine
stukjes.
TIP: Door het verwijderen van (een deel van) de zaadjes én zaadlijsten uit
de rode pepers, wordt de sambal minder pittig. Wil je juist hete sambal, laat
dan de zaadjes én vooral de zaadlijsten zitten. Door het variëren met
ingrediënten (zout, suiker, trassi, etc.) en de hoeveelheden, kun jij jouw
eigen favoriete sambalsmaak ontdekken.

Wrijf de stukjes met het zout in een vijzel fijn tot een brij.
Voeg de kleingesneden ui en knoflook door de sambal
en wrijf er dan de trassi door. Fruit het geheel in een
pan met de arachideolie aan en voeg de garnalen toe.
Laat deze even mee bakken, voeg de dikke kokosmelk
en de in lange dunne reepjes gesneden groene en rode
paprika toe. Roer het goed door en laat even gaan.

Z.O.Z.
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Roer er dan de peteh bonen, daon salam, daon
djeroek poeroet, laos en de tamarinde door. Breng het
op smaak met zout en suiker.
Laat de sambal goreng inkoken tot de olie boven komt
drijven.

14 gamba’s Pel de gamba’s. U kunt, naar eigen idee, de kop eraan
laten zitten. Bak ze in wat olie, vlak voor het uitserveren,
net gaar en laat ze op keukenpapier uitlekken.

gamba’s (zie boven)

gefruite uitjes

Serveren
Schep de garnalen met de pasta op een klein,
warm bordje. Leg er een gamba als garnering
op.

U kunt er, apart op tafel, wat gefruite uitjes bij serveren.
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Tjendol / Cendol

Tjendol / Cendol   (Indonesisch
drankje met ‘friemeltjes’)  Indonesische verfrissend drankje
Tjendol of Cendol is een verfrissende ijskoude drank van suiker en kokos uit Indonesië. De kleine sliertjes die erin zitten
worden gemaakt van ‘hun kwee meel’ wat in de toko te koop is.

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude glazen gebruiken.

150 gr. bruine basterdsuiker
150 gr. gula djawa (= palmsuiker)

3 dl. water

Zet 14 whisky glazen in de koeling.

Breng voor de siroop
de bruine baterd-
suiker en de gula dja-
wa met het water aan
de kook. Roer tot de
suikers opgelost zijn
en laat het dan nog ca.
3 minuten doorkoken.
Laat de siroop afkoe-
len.

50 gr. hun kwee meel  (zie pag. 16 ê)

iets zout
2 eetl. kristalsuiker

2 ½ dl. koud water
¼ theel. pandanpasta
1 pandan blaadje

Meng voor de tjendol
het hun kwee meel
met het zout en de 
kristalsuiker in een
pan. Roer er het kou-
de water, beetje bij
beetje, door. Daarna pandanpasta (groene kleurstof) en
het pandan blaadje toevoegen. Breng het geheel op
een matig vuur al roerend aan de kook. Draai het vuur
laag en laat de dikke “pap”, nog steeds roerend, in een
minuut of 4 zachtjes gaar worden (niet korter, om de

meelsmaak weg te werken).

ijsblokjes + water Vul een pan voor de helft met koud water en wat ijs-
blokjes. Zet een aardappelpuree knijper op de pan.
Druk de warme dikke “pap”, lepel voor lepel, door de
pureeknijper zodat de sliertjes van “tjendol pap” in het
koude water vallen. 

ijsblokjes
suikersiroop (zie boven)

1,4 liter koude, romige kokosmelk
1 blik Jackfruit in syrop (Aroy-D),

   uitlekgewicht: 230 gr.
(Jackfruit is de grootste vrucht ter
wereld, tot 40 kg. per stuk)

Serveren
Verdeel de tjendol-sliertjes over de glazen en vul
ze met ijsblokjes. Schenk de afgekoelde

suikersiroop en de koude kokosmelk erover. 
Snijd het Jack-fruit in de lengte in een julienne en ver-
deel dit over de glazen. Geef er een dessertlepel bij om
alles goed door elkaar te kunnen roeren.
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Bebek menyatnyat (Balinese curry van Pekingeend)

Bebek menyatnyat of Balinese curry van 

Pekingeend met nasi kuning en zoetzuur Balinese hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme borden gebruiken.

14 eendenbillen
Zet 14 borden in de warmkast.

Maak de eendenbillen zo nodig schoon, maar laat de
vel eraan. Deb ze droog.

Kruidenpasta:

25 kleine, ronde sjalotjes
12 teentjes knoflook
8 rode pepers
5 cm. laos

10 cm. gemberwortel
4 theel. fijngehakte koriander

10 kemirienoten  (zie pag. 15 â) 

2 theel. trassi ‘bakar’ (= gerook-
   te garnalenpasta)

6 zwarte peperbolletjes
5 kruidnagels
6 eetl. olie
5 sereh stengels, gebroken
5 blaadjes salam

1 ½ liter kokosmelk

Meng de sjalotjes, knoflook, rode pepers, laos, gem-
berwortel, koriander, kemirienoten, trassi, zwarte
peper en de kruidnagel door ze te snijden, te malen en
te mixen. Verhit de olie in een grote pan en bak de
kruidenpasta aan. Voeg de gebroken sereh stengels,
de blaadjes salam, de kokosmelk en, naar smaak, zout
en peper uit de molen toe. Laat het, zonder deksel, 1
uur sudderen. Wel regelmatig roeren.
Braad intussen de eendenbillen (zie boven) goed aan.
Laat deze 45 minuten in de suddertijd van de saus mee
garen.  Na het sudderen moet de saus mooi dik zijn.
Neem de billen uit de saus en zeef de saus.
Leg de billen terug. 

Z.O.Z.
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zout, peper uit de molen

Voor de nasi kuning:

1 kg. rijst
200 gr. santen

5 dl. warm water
5 theel. koenjitpoeder
4 pandan stengels, gekneusd
2 sereh stengels, gekneusd

15 blaadjes djeroek poeroet
zout

Was de rijst grondig.
Los de santen op in 5 dl. warm water.
Voeg koenjitpoeder, gekneusde pandan- en sereh-
stengels, de djeroek poeroet blaadjes en het zout toe.
Laat dit ca. 30 min. trekken.
Zeef de santen. Kook de rijst hierin tot ze gaar is en
stoom ze, zo nodig, droog.

Voor de atjar ketimoen biasa:
    (= komkommer in het zuur)

3 eetl. suiker
1 eetl. zout
6 eetl. azijn
2 komkommers
2 ontpitte rode pepers
4 sjalotjes

Doe de suiker, het zout en de azijn in een diepe schaal.
Rasp de komkommer er in ronde schijfjes bij.
Goed omroeren en in laten trekken. Af en toe nog eens
omzetten. Voor het serveren de ontpitte en van de witte
nerf ontdane rode pepers en de fijngehakte sjalotjes
eroverheen strooien. Zet het geheel koel weg voor een
frisse smaak.

Voor de atjar biet:
    (= rode biet in het zuur)

3 gekookte, rode bieten
4 eetl. suiker

12 witte peperkorrels, gekneusd
2 theel. zout
5 kruidnagels

2 ½ dl. water
4 eetl. azijn

Snijd de gekookte rode biet in schijfjes. Kook de suiker,
witte peperkorrels, zout en kruidnagels in de 2 ½ dl.
water.
Doe er de bietenschijfjes bij en breng het weer aan de
kook. Voeg de azijn toe en laat het nog een paar mi-
nuten sudderen.
Laat het daarna volledig afkoelen.

14 peterselie blaadjes
Serveren
Leg op elk warm bord een eendenbil.
Schep er wat kruidenpasta over. Garneer het met

een schep of een, uit een vormpje gestort, hoopje nasi
kuning, wat komkommer in het zuur en rode biet in het
zuur. Leg op de rijst een peterselie blaadje.
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Symphonie van 3 sorbets

Symphonie van 3 sorbets Nagerecht

Benodigdheden    Bereidingswijze

IJskoude borden gebruiken.

Voor de kokertjes:

25 gr. poedersuiker
85 gr. fijne suiker

110 gr. bloem, gezeefd
150 gr. eiwit

30 gr. melkpoeder
120 gr. zachte boter

3 kleurstoffen: geel rood groen

Telkens 2 extra voor ’t geval van breuk! ö
U kunt het deeg snijden zolang het warm is.

Zet 14 borden in de koeling.

Meng voor het deeg de poeder- en fijne suiker. Voeg
dan de gezeefde bloem, het melkpoeder en de zachte
boter toe. Zet het goed door elkaar. 
Deel het deeg in drieën en voeg per deel deeg één
druppel van een kleurstof toe. Opletten met de kleurstof! 
Niet teveel dus.  Alle drie de deegjes nogmaals goed
door elkaar zetten. Verwarm een oven voor tot 180º C.
Leg telkens een koffielepel deeg op een silpat mat en
wrijf dit met een spatel zéér dun uit tot plakjes van ca. 7 x
10 cm. elk. Bak deze plakjes op de mat telkens in 7 min.
in de voorverwarmde oven af. (dus 2 keer 8 plakjes per mat)

º  U MOET NU TELKENS SNEL WERKEN !
Rol dit, nog warm en flexibel deeg, om de rvs kokertjes.
Druk de einden goed op elkaar vast. Laat ze afkoelen en
schuif ze van de kokertjes af. Maak van elk gekleurd
deeg, op deze wijze, 14 kokertjes. (totaal dus 42 kokertjes)

Laat alles afkoelen.

Voor het sorbetijs van groene appel:

150 gr. suiker
1 ½ dl. calvados
45 gr. glucosestroop
3 dl. water

750 gr. puree van groene appelen
   = ca. 1,2 kg

Kook voor het sorbetijs van groene appelen de suiker,
calvados, glucosestroop en het water, zonder te roer-
en tot de suiker gesmolten is, een siroop.
Neem de pan van het vuur en laat de siroop afkoelen.
Schil de appelen, verwijder de klokhuizen en cutter het
vruchtvlees met het citroensap tot een fijne puree.

Z.O.Z.
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½ citroen, het sap ervan Voeg deze bij de afgekoelde suikersiroop en zet het in de
koeling om er t.z.t. een mooi sorbetijs van te draaien.
Doe het in een spuitzak in de vriezer tot gebruik.

Voor het sorbetijs van frambozen:

300 gr. suiker
½ theel. citroensap
3 dl. water

500 gr. frambozenpuree
1 eiwit

Doe voor het sorbetijs van frambozen de suiker,
citroensap en het water in een pan en laat het, zonder
te roeren, even gaan tot alle suiker is opgelost.
Neem de pan van het vuur en voeg de frambozenpuree
toe. Laat het afkoelen. Wrijf het mengsel met de bolle
kant van een pollepel door een fijne zeef. Zet het in de
koeling om er t.z.t. een mooi sorbetijs van te draaien.
Doe het in een spuitzak in de vriezer tot gebruik. 

Voor het sorbetijs van frambozen:

3 grote, rijpe mango’s
   samen ca. 800 gr.

1 ½ dl. water
150 gr. suiker

1 limoen, het sap ervan
1 eiwit

Schil voor het sorbetijs van mango de mango’s en
pureer ze. U hebt nu ca. 5 dl gepureerd vruchtvlees.
Doe het water en de suiker in een pannetje en breng
het, zonder te roeren, aan de kook. Laat het even gaan
tot alle suiker is opgelost. Laat het afkoelen.
Pers de limoen uit, zeef het sap. Doe de afgekoelde
suikersiroop en het limoensap bij het mangovruchtvlees.
Draai er t.z.t. een mooi sorbetijs van. Voeg halverwege
de draaitijd het stijfgeslagen eiwit toe.

Voor het garnituur:

1 appel
wat citroensap

28 carambola
1 bakje bramen
1 bakje frambozen
1 bakje rodebessen
1 bakje aardbeien

   of ander, goed verkrijgbaar,
     fruit

1 bakje frambozen
1 eetl. poedersuiker
1 eetl. citroensap

Was voor de garnering de appel, deel deze in vieren en
verwijder het klokhuis. Snijd er, in de lengte, zeer dunne
schijfjes van. Besprenkel die met wat citroensap om ver-
kleuren te voorkomen.
Snijd de carambola in 28 dunne plakjes.
Maak de bramen, frambozen, aalbessen en aardbeien
schoon en snijd ze, zo nodig, en schijfjes of blokjes.

Cutter voor de frambozencoulis 1 bakje frambozen fijn.
Voeg de poedersuiker en het citroensap toe en cutter
dit nog even. Druk de massa door een fijne zeef en zet
het, tot gebruik, koel weg,

frambozencoulis (zie boven)
Serveren
LET OP: het sorbetijs moet enigszins zacht zijn
om te kunnen spuiten!

Vul het groene kokertje voorzichtig met het appelsorbet-
ijs. Vul het rode kokertje voorzichtig met de frambozen-
sorbetijs. Vul het gele kokertje voorzichtig met de mango-
sorbetijs. Plaats de kokertjes in lijn op een langwerpig
koud bord en garneer het met fruit (zie foto).
Garneer verder met wat druppels frambozencoulis.
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Kemirienoten

Laos

Bananenblad

Kroepoek

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

â Kemirie-of kemirinoten.  
Het vruchtvlees uit de noot van de Aleurites moluccana boom.
Lijkt op het eerste gezicht een wat groot uitgevallen hazelnoot. 
Maar anders dan de hazelnoot is de schil bijna niet zelf te kraken,
vandaar dat ze altijd gepeld worden verkocht. De smaak van kemirie-
noten is enigszins bitter. De noot wordt vooral gebruikt om sauzen te
binden (dikker te maken). Voor het gebruik worden de kemirienoten
eerst gepoft, door ze bijvoorbeeld 10 minuten in een warme oven van
ca. 160º C. te leggen, of door ze even boven een vlam rond te draaien.
De noten kunnen echter ook direct in kleine stukjes worden gehakt of in
een vijzel worden fijngewreven. Klein gemaakt worden ze aan een
Indonesisch gerecht toegevoegd voor of tijdens het koken. 
De noten zijn sterk oliehoudend, zodat ze kunnen branden. Daarom worden ze ook wel candlenuts genoemd.
De kemirienoten worden dan aan elkaar geknoopt.

ã Laos.  Laos is familie van gember. 
Het wordt ook wel (grote) galanga genoemd, een naam die verwarrend kan zijn omdat deze
ook voor andere familieleden gebruikt wordt. Kentjoer bijvoorbeeld, staat bekend als kleine
galanga. 
Zowel kentjoer als laos en gember worden als specerij en medicinaal gebruikt. Laos komt
oorspronkelijk uit Indonesië en het is een meerjarige plant die tot 2 meter hoog kan worden.
Uit dikke wortelstokken groeien de scheuten en bladeren.
Deze wortelstokken worden na een aantal jaar geoogst, in stukken gesneden en vers of
gedroogd verscheept en gebruikt als specerij.

ä Bananen- of pisangblad.  Het enorme, bijna rechthoekige blad van de tropische bananen-
boom. Bananenblad kun je niet opeten, het wordt ceremonieel of decoratief gebruikt of voor
de exotische oervorm van “koken en papillote”.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld pandanblad geeft bananenblad (bijna) geen smaak af.

å Laksa is in basis een currypasta uit Maleisië en Singapore bestaande op basis van water
en kokosmelk. Meer is het niet, (meestal) geen bouillon. 
Let op: in Indonesië betekend laksa ook ‘glasnoedel’ (rijstvermicelli).
Ze kennen in Indonesië laksa ook als soep, zoals we die hierboven uitgewerkt hebben. 
Dit is toch net weer anders dan de Maleisische of Singapore laksa.

æ Krupuk udang (Kroepoek)   Kroepoek is een bijgerecht dat vrijwel
iedereen in Nederland kent. Dit gerecht word meestal gemaakt met
garnalen en meel, maar je kunt het ook in allerlei andere verschillende
soorten zelf maken. Probeer eerst eens deze krupuk udang te maken en
als je het lekker vind probeer het dan eens met vis of pinda’s. 
! Het leuke van dit recept is dat je nu zelf kunt bepalen hoeveel gar-
nalen of vis je gebruikt, omdat er in de meeste aangekochte kroepoek
bijna geen garnalen of vis is verwerkt: in de meeste kroepoek zit slechts
een hoop meel en wat vis.
Ingrediënten: 250 gr. gepelde garnalen of vis of beide, 175 gr.
tapiocameel, 3 gr. zout, 4 gr. witte peper, olie om te frituren.
Bereiding: Maal de garnalen of vis of beide fijn tot je een pasta hebt.
Mix deze garnalen- en/of vispasta met tapiocameel, zout en peper tot
een stevig deeg. Verdeel dit deeg in 3 porties en rol deze porties vervolgens op zodat je een ronde (brood)vorm hebt.
Stoom deze rollen in 40 tot 50 minuten gaar en laat deze daarna afkoelen. Snijd deze deegrollen in zeer dunne plakken en
laat deze plakken volledig uitdrogen. 

Z.O.Z.
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Rode pepers

Peteh bonen

Hun kwe(e) meel

Wanneer deze droog zijn kun je de olie in een wok of frituur heet maken en daarin de plakken goudbruin frituren.
In het begin van het bakken de kroepoek met een schuimspaan in de olie drukken en daar even onder houden. 
U ziet de kroepoek ‘zwellen’. U zou de plakken nog wat kunnen “uitrekken”. 
De plak 1 x draaien en laten uitlekken. Hoe meer garnalen in het deeg hoe lekkerder het wordt. 

ç Santen:  Santen of kokosmelk (wat de Nederlandse benaming is) is NIET het "vruchtwater" van de kokosnoot. 
Dus niet het vocht dat vrijkomt als je een kokosnoot openmaakt. Santen wordt bereid van vers geraspt kokos (het witte
‘vlees’ dat je ziet als je de kokosnoot openmaakt) of van gedroogd kokosnoot ‘vlees’ (kopra). Beide vormen week je dan
in lauw water en het afgegoten vocht levert dan de kokosmelk op. Je hebt een aantal vormen van santen waarbij santen asli
(dikke) en santen cair (dunne) het meest gebruikt worden.
Hoe maak je dus santen? We gaan uit van een verse kokosnoot.
Santen Asli / Santen Murni (of wel dikke kokosmelk).  Voor 250 ml. kokosmelk heb je nodig en maak je als volgt:
- rasp het witte vruchtvlees (het binnenste van de schil) van 1 kokosnoot en meng dit met 250 ml. warm water.
Laat het 20 minuten staan.
- Kneed het geraspte vruchtvlees in het water en giet dit door een fijne zeef. Pers het geraspte vruchtvlees goed uit.
Santen Cair  (of wel dunne kokosmelk).  Voor 500 ml. kokosmelk heb je nodig en maak je als volgt:
- zet het net uitgeknepen vruchtvlees (zie boven) in 500 ml. warm water en laat dit 20 minuten staan.
- Kneed het vruchtvlees in het water en giet dit door een fijne zeef. Pers het vruchtvlees nogmaals goed uit.

è Rode pepers:  
De sterkte van rode peper kan erg verschillen van soort tot soort en
zelfs van peper tot peper binnen een soort. 
De capsaïcine die de peper scherp maakt zit vooral in de witte 'ribben'
van de vrucht (de inwendige zaadlijsten).
Een fout die vaak gemaakt wordt in de keuken is om het uiteinde van
de peper even te proeven om de sterkte te beoordelen, maar het uit-
einde kan veel milder zijn dan de rest omdat er geen pitjes en
zaadlijsten in onder anderen.

é Peteh bonen:  De platte bonen uit de lange, gedraaide peulen van de
tropische, Aziatische boom Parkia speciosa. Die peulen (zie foto
hiernaast) doen denken aan ‘vacuüm getrokken’ tuinbonen, waar het
ook familie van is. De bonen zelf zijn frisgroen en een beetje rimpelig,
als een groen gespoten amandel. 
Ze hebben een nogal sterke geur, vandaar de bijnaam: “stinkboon”.

ê Hun kwe(e) meel: (Ned. bij ons met 2 ee’s) Dit meel wordt gemaakt van kacang hijaubonen. 
Dit zijn de kleine groene boontjes die in Nederland beter bekend zijn als de nog niet ontkiemde versie van taugé.
Mungbonenmeel of tepung hun kwe is het hoofdingrediënt voor glasnoedels, voor dikke ‘stijfsel-noedels’ en vormt de

basis voor de druppels in het drankje cendol (tjendol). Wordt ook gebruikt
voor onder andere in Indonesisch ‘gebak’. Tepung hun kwe of mungbonen-
meel is in de Indiase keuken bekend als moong dal flour of green gram flour.
Daar wordt het eerder gebruikt in curry’s of als onderdeel van pasteitjes.
Samenstelling: Het witte meel wordt in Nederland meestal verkocht in cilin-
dervormige rolletjes van ongeveer 18 cm. Voor gebruik moet je de bloem even
roosteren. Als de bloem gaar is, krijgt het zijn geurige aroma, een door-
schijnende kleur en stevige structuur. 
Meestal wordt het meel gebruikt in cendol, bananencake of pudding. 
Door het vrij unieke aroma is hun kwe(e) meel moeilijk te vervangen door een

ander soort bloem. Bij vervanging zal het eindresultaat anders zijn dan verwacht.
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