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Recept 1   Pangsit Goreng (Krokant gefrituurd flensje met een farce van kipfilet en garnalen)

Recept voor plm. 40 stuks
Keukengerei
• Scherp mes en snijplank 
• Wadjan of wok
• Blender
• Mengkom met spatel
• Schuimspatel
• theelepel

Ingrediënten voor de farce
• 400 gram kipdijfilet 
• 2 eetlepels Saus tiram (Oestersaus Lee Kum Kee) | 25103460
• 10 grote rauwe gepelde garnalen
• 4 fijn geperste teentjes knoflook 
• 12 druppels sesam olie | 25105780
• snufje peper

Overige Ingrediënten
• 1 pakje wonton wikkels | 41305060
• 1 eiwit
• 1 liter zonnebloem olie of Arachide olie | 27311740

Bereidingswijze
1. Blender de kipdijfilet in de machine tot een gladde farce. 
2.  Voeg de saus tiram, fijn geperste teentjes knoflook, de sesamolie en peper toe aan de farce en vermeng alles tot een gladde farce. 
3.  Hak de rauwe garnalen in kleine stukjes en voeg deze toe aan de farce. 
4.  Vul de wonton wikkels met een theelepel farce en vouw ze dicht op de Indonesische of Chinese wijze. Bij het dichtvouwen van de 

Indonesische techniek gebruik je de eiwit als lijmmiddel. 
5.  Zorg ervoor dat de wikkels gevuld worden waar het meeste bloem op zit. 
6.  Frituur de Pangsit Goreng voor 3 tot 4 minuten totdat ze goudbruin zijn en serveer ze op een bedje van ijsbergsla, garnituur en wat 

chilisaus. 

TIP; GEBRUIK PER 100 GRAM, 1 TEENTJE KNOFLOOK

Notities:
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Recept 2   Sambal Goreng Buncis Burger

3-4 personen
Keukengerei
• Scherp mes en snijplank • Koekenpan, Wadjan of wok 
• Kookring / stekertje 
• Spatel • Schuimspatel -• theelepel

Ingrediënten voor de Sambal Goreng Buncis Burger
• 600 gram spercieboontjes of haricots verts 
• 2 teentjes knoflook fijngehakt
• witte peper 
• 1 theelepel trasi | 25138810  
• 2 salam blaadjes
• 3 schijfjes laos
• 1½ gesnipperde sjalotjes 
• 1 eetlepel sambal oelek of 2 lombok
• 1 pakje santen (kokosmelk 300 ml) | 25106476
• 1 bouillonblokje
• zout naar smaak
• 1 eetlepel sosa (gelburger) | 25236773
• Zonnebloemolie

Bereidingswijze
1.  Was de spercieboontjes of haricots verts en snijd ze in stukjes 

van 1 centimeter. Versnipper de knoflook en de sjalotjes. Snijd de 
lombok in dunne schuine reepjes van ongeveer 2-3 mm.

2.  Verhit de wadjan of wok met een scheutje zonnebloemolie en fruit de knoflook, sjalotjes, trasi, salam blad, laos, lombok en 
bouillonblok tot een glazige massa. 

3.  Voeg de spercieboontjes toe en roerbak het geheel voor ongeveer 4 tot 6 minuten. 
4.  Voeg de kokosmelk toe samen met wat peper en zout naar smaak en laat het geheel even garen. Let op, de spercieboontjes 

moeten een “bite” blijven houden.
5.  Verwijder wat overtollige ingedikte sap van de kokosmelk om deze later als saus te gebruiken.
6.   Voeg als laatste de eetlepel sosa gelburger toe aan de spercieboontjes en druk de groente in een kookring of stekertje. Laat 

het even in de koelkast opstijven en bak als een hamburger de sambal goreng buncis burger. Serveer met een bolletje rijst, nasi 
kuning of nasi goreng en gebruik het overtollige sap als garneersaus.

Notities:
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Recept 3   Saté Domba (saté van lamsvlees)

Recept voor 2 personen
Keukengerei
• Scherp mes en snijplank
• Koekenpan
• Vijzel of blender
• Mengkom met spatel
• BBQ, grillplaat of koekenpan

Ingrediënten voor de Saté
• 650 gram lamsnek | 30547105
• 1 ½ theelepel ketoembar (poeder)
• 4 fijn geperste teentjes knoflook 
• snufje zout
• snufje peper
• 1 kopje ABC kecap Manis (zoete kecap) | 25181617
• 20 saté stokjes 
Ingrediënten voor de Sambal Kecap saus
• 1 tot 2 fijngesnipperde sjalotjes
•  4 Rawit (kleine rode of groene pepers) 

 34274205 of 34274009
• 1 tomaat in kleine blokjes gesneden
• Sap van 1 Limoen
• 1 kopje ABC kecap Manis (zoete kecap)

Saté Domba wordt origineel met Sambal Kecap saus gegeten. Het is een pittige, frisse saus die je over de geroosterde saté serveert. 
Voor de pindasaus liefhebbers heb ik een recept extra toegevoegd.
Ingrediënten voor de Pindasaus
• 200 gram rauwe vliespinda’s
• 4 rode sjalotjes
• 2 teentjes knoflook 
• 1 rode lombok (rode peper) in stukjes | 25197333
• 25 ml zonnebloemolie 
• 2 blaadjes Daon Jeruk Purut (citroenblad)
• 2 schijfjes Laos van ongeveer 7 mm | 34250909
• 1 schijfje Gula Jawa (Palmsuiker) | 25182027
• Half kopje kecap manis 
• snufje zout

Bereidingswijze
1.  Dompel de satéstokje in een glas met lauwwarm water. Dit voorkomt dat het hout gaat splinteren tijdens het rijgen.
2. Snijd de lamsnek in kleine blokjes ter grootte van een mini suikerklontje.
3. Rijg het vlees aan de stokjes (nog niet gemarineerd).
4.  Maak een marinade van 1 kopje kecap Manis, ketoembar, zeer fijngehakte knoflook, zout en peper. Vermeng het goed en bestrijk 

de stokjes saté met de marinade.
5.  Rooster de saté op een grill, BBQ of in een koekenpan rondom bruin. 
6.  Lak de saté nogmaals met de overgebleven marinade. Plaats de geroosterde saté op een schaal. Schenk de Sambal kecap saus 

over de saté.

Mocht je toch liever de voorkeur geven aan pindasaus: 
7.  Pak een koekenpan en fruit de rauwe vliespinda’s in 1 centimeter zonnebloemolie voor ongeveer 5 – 7 minuten. Ze moeten een 

klein beetje goudbruin zijn. Doe de pinda’s hierna in een vergiet en laat ze even uitlekken.
8.  Pak een vijzel of blender en vermaal de pinda’s. Voeg hieraan toe de rode sjalotjes, fijngehakte knoflook, lombok, Daon Jeruk Purut, 

laos, Gula Jawa en een scheut ketjap. Voeg zout naar smaak toe. Wanneer alles goed vermalen is verhit je de koekenpan opnieuw 
met een dun laagje olie en bak de vermalen pinda’s voor zo’n 4-5 minuten. Voeg voorzichtig wat koud water toe totdat de saus 
gebonden is en een dikte heeft van pannenkoeken beslag. 

9.   Let op: de saus mag niet te dik zijn! 

Let op: er komt olie vrij vanuit de pinda’s. Dat hoort zo!
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Lontong 

1  lontong is voor 2 personen | 25104430

Lontong is een zakje met rijst dat gekookt wordt en resulteert in blokjes kleefrijst.
Keukengerei
• Steelpan
• Mes en snijplank

Bereidingswijze
1.  Zet een pan met ruim water (minimaal 2 liter) op totdat het kookt. Voeg een klein beetje zout toe en was de 

lontong onder de kraan voor ongeveer een minuut. 
2.  Plaats de lontong in de pan met kokend water en laat het ongeveer voor 25 minuten gaarkoken.
3. De lontong wordt bol en de rijst wordt gaar gekookt. 
4. Na 25 minuten eruit halen en goed laten afkoelen totdat het koud is. 
5. Daarna in kleine blokjes snijden en klaar om te serveren. 

Notities:
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Recept 4   Cendol Pudding met Gula Jawa saus

Recept voor 4 personen
Keukengerei
• Cendolzeef
• 3 kleine pannen 
• Grote kom
• 4 leuke pudding vormpjes 
• Garde

Ingrediënten voor de cendol pudding
• 75 gram maizena of hungkwee meel (mungbonenmeel) 
• Snufje zout
• 4 koffiekopjes water (plm. 400 ml)
• 1 theelepel groene kleurstof of 1 theelepel groene pandan essence | 33056265
• 1 blikje zoete jackfruit (nangka) | 25109330 product wordt vervangen
• 800 ml kokosmelk (santen) | 25106476
• 2 zakjes vanille suiker
• 1 zakje witte agar agar | 25137513
• 5 Gula jawa tabletten
• 2 Pandan bladen | 34569101

Bereidingswijze
1.  Vul een kleine pan met 390 ml water en voeg de maizena of hungkwee meel toe met een klein snufje zout en de kleurstof of 

pandan essence. 
2.  Breng het al roerende langzaam aan de kook. Blijf roeren! Het geheel wordt glazig dik. Wanneer het een dikke pap is geworden 

giet je de substantie in de cendolzeef en pers je met een spatel voorzichtig de substantie door de zeef. Vang alle groene druppels 
op in een grote kom gevuld met ijskoud water. Zodra de druppels in het water vallen, stijven de druppels op en is de cendol klaar.

3.  Open het blikje zoete jackfruit en snijd de vrucht in kleine dunne rechthoekige blokjes. Het vocht wordt niet gebruikt. Gebruik 
ongeveer de helft van een blikje voor 4 personen.

4.  Vermeng de cendol met de stukjes jackfruit (nangka) en verdeel alles over 4 kleine pudding vormpjes.
5.  Breng de kokosmelk (santen) langzaam aan de kook.  Voeg al roerende een pandan blad (voor de aroma) door de kokosmelk, 

de 2 zakjes vanillesuiker, klein snufje zout én het zakje agar agar. Langzaam roerend aan de kookbrengen.
6.  Wanneer de kokosmelk tegen het kookpunt aan is, neem je de pan van het vuur, verwijder het pandanblad en verdeel het in 

gelijke porties in de pudding vormpjes over de cendol en nangka. Laat het geheel voor minimaal 2 uur in de koelkast opstijven.
7.  Verhit 175 milliliter water met 5 gula jawa tabletten en voeg een heel klein snufje zout toe en een pandan blad. Langzaam laten 

smelten totdat het een stroperig massa wordt en laat de saus afkoelen. 
8.  Maak vier bordjes op en keer de pudding ondersteboven op het bord en schenk de gula jawa saus over de pudding. 

Notities:
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Het is zomer en de Pina Colada is weer helemaal terug van weggeweest. Onze 
inspiratie om bij de heerlijke Indonesische gerechten van Stephen en Esther een 
fantastische cocktail te maken. Niet zo milkshake-achtig als een Pina Colada, 
maar een mooie dorstlesser met een Aziatische twist. Vandaar de Pandan Colada 
cocktail met Bandoeng’22 Pandan Liqueur.

Ingrediënten (1 cocktail)
• Bandoeng’22 Pandan Liqueur 20 ml |6202320
• Witte rum 30 ml
• Romige kokosmelk 30 ml
• Ananassap 90 ml
• Ananas chunk 1 stuk
• Pandan spekkoek 1 stuk
• Pandanblad

Benodigdheden
• Tiki glas
Jigger
• Boston shaker
• Cocktailprikker
• Rietje

Bereidingswijze
1. Begin met het cocktailglas te vullen met ijs.
2. Vul daarna de shaker met 1/3 ijsblokjes.
3.  Voeg met de jigger 90 ml ananassap en 30 ml kokosmelk toe en 30 ml rum en 20 ml pandan likeur in de shaker.
4. Stevig shaken totdat de shaker een frostlaagje krijgt aan de buitenkant.
5. Schenk de inhoud uit in het cocktailglas.
6.  Garneer met vers stukje ananas op het glas, een pandanblad, een rietje en een stuk pandan spekkoek op een prikker.
7. Opdienen met een glimlach!

Notities:

Recept 5   Pandan Colada
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