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CEVICHE
DOOR KATINKA LANSINK DODERO



Voor 1 potje van 250 ml
Voorbereidingstijd 20 minuten
Bereidingstijd 15 minuten 
 
Ingrediënten 
• 300 gram ají amarillo
• 90 gram suiker
• 150 ml arachideolie
• 30 ml wittewijnazijn
• 2 tl zout
• 50 ml water
 
Bereiding
1.  Doe de ají amarillo ‘s in een pan met ruim water en 30 g suiker. 

Breng aan de kook, laat 5 minuten doorkoken en ververs dan 
het water en de suiker. Herhaal dit proces drie keer om de 
grootste scherpte eraf te halen. 

2.  Haal de ajíes uit de pan en verwijder de velletjes en zaadlijsten.  
De velletjes kun je er in één keer aftrekken als de pepers nog 
warm zijn. Dit kun je doen onder de koude kraan. 

3.  Laat wat arachideolie in een pan heet worden en voeg dan 
de ajíes toe. Voeg een klein scheutje wittewijnazijn toe. 
Laat 15 minuten pruttelen op middelhoog vuur.

4.  Doe de ajíes, het zout en de wittewijnazijn in een kom en 
meng deze met de staafmixer. Voeg in kleine beetjes olie toe, 
net zoals je mayonaise maakt. Voeg als het klaar is water toe 
tot je een gladde dunne saus hebt. 

5.  Schep de pasta in een gesteriliseerd potje, sluit dit en zet het 
op z’n kop in de koelkast. Zo trekt de pot vacuüm en is de inhoud langer houdbaar. De salsa blijft nog 2 weken goed. Je ziet 
vanzelf dat de kleur donkerder wordt en dat de salsa gaat schiften. Als de salsa niet meer goed is, ruikt hij zuur.

 
Tip: ben jij een spice lover? Kook de chilipepers dan alleen in heet water zodat je de velletjes er makkelijk af kunt trekken! 
Dit is ook erg lekker met de ají verde, het jonge onrijpere zusje van de ají amarillo. Ik voeg er dan een beetje mayonaise en 
korianderblaadjes aan toe.

Proef de Peruaanse keuken in geuren en kleuren, met 80 recepten uit het land met de wonderlijkste culinaire tradities ter wereld.

Ontdek de rijke keuken van Peru in dit Peruaanse kookboek van Katinka Lansink Dodero. 
Maak kennis met kleurrijke gerechten, comfortfood en cocktails, elk op smaak gebracht 
met prachtige verhalen. De recepten in Mi casa Peru zijn eenvoudig te bereiden, 
met makkelijk verkrijgbare ingrediënten. Maak bijvoorbeeld groene bierrijst met eend, 
jackfruitnacho’s met salsa en natuurlijk diverse variaties op de 
Peruaanse trots ceviche – en beleef Peru op zijn puurst.

Katinka Lansink Dodero kreeg van haar ouders de liefde voor de Peruaanse keuken mee. 
En van deze magische keuken heeft ze haar thuis gemaakt. Katinka is culinair adviseur, 
geeft kookworkshops en ontwikkelt Peruaanse recepten voor restaurants. Met haar merk 
cevicheceviche zet ze de Peruaanse keuken op de kaart.
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Boek   KATINKA LANSINK DODERO
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Recept 1   AJÍ AMARILLOPASTA Vg

Notities:

Proef de Peruaanse keuken in geuren en kleuren, 
met 80 recepten uit het land met de wonderlijkste 
culinaire tradities ter wereld.

Ontdek de rijke keuken van Peru in dit Peruaanse kookboek 
van Katinka Lansink Dodero. Maak kennis met kleurrijke
gerechten, comfortfood en cocktails, elk op smaak gebracht 
met prachtige verhalen. De recepten in Mi casa Peru zijn
eenvoudig te bereiden, met makkelijk verkrijgbare ingrediënten.
Maak bijvoorbeeld groene bierrijst met eend, jackfruitnacho’s
met salsa en natuurlijk diverse variaties op de Peruaanse trots
ceviche – en beleef Peru op zijn puurst.

Katinka Lansink Dodero kreeg van haar ouders de liefde voor
de Peruaanse keuken mee. En van deze magische keuken heeft 
ze haar thuis gemaakt. Katinka is culinair adviseur,
geeft kookworkshops en ontwikkelt Peruaanse recepten voor
restaurants. Met haar merk cevicheceviche zet ze
de Peruaanse keuken op de kaart.

51115970 Credits fotografie: Susam Pang
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Recept 2   BASISRECEPT LECHE DE TIGRE (TIJGERMELK) Recept 3   CEVICHE CLÁSICO

Tijgermelk is de marinade waarin de ceviche wordt gemaakt.
De naam komt van de melkwitte kleur van de marinade. En nee,
er zijn geen tijgers in Peru (!), maar leche de tigre maakt je
tijgersterk, want het mengsel versterkt je immuunsysteem,
het is een geweldige remedie tegen een kater en… het
verhoogt je libido. Een spannend en bovendien lekker
liefdesdrankje dat ook vaak als sapje bij het gerecht wordt
geserveerd. Met of zonder een scheutje pisco erin. Tijgermelk
wordt net als de ceviche door iedereen net iets anders gemaakt. 

Een paar belangrijke weetjes:
• Het is heel belangrijk dat het limoensap vers geperst is, dus 
pas als je de ceviche gaat maken. 
•  Gebruik geen zogenaamd limoensap uit de supermarkt, 

daar zit altijd een nepsmaakje doorheen. 
•  Pers de limoenen altijd met een citrusknijper. Als je het sap 

maakt met een citrusknijper, pers je de bittere smaak van de 
witte binnenkant van de schil mee en dat bittertje verpest 
de smaak van de tijgermelk. 

•  Gebruik voor de bereiding van de tijgermelk en ceviche een 
roestvrijstalen kom en lepel. Andere materialen zoals hout en 
plastic kunnen de smaken en aroma’s van eerdere bereidingen 
overbrengen. 

•  Zout is in deze bereiding niet nodig. Bij het maken van de 
ceviche wordt gezouten vis toegevoegd en die verandert 
de smaak van de tijgermelk. 

Zoals gezegd heeft iedereen zijn ietwat eigen bereiding. 
Hier het basisrecept zoals ik het maak. Met deze basis kun je spelen. 

Voor 4 personen (400 ml) 
Bereidingstijd 20 minuten

Ingrediënten
•  tijgermelk • 2 cm geschilde gemberwortel • 1 stengel bleekselderij • 3 el visbouillon • 4 koriandersteeltjes met blaadjes
• sap van 12 limoenen  • 2 ají amarillo’s of 2 el ají amarillopasta (zie blz. 2) • 25 gram zeebaars • 3 ijsklontjes

Ook nodig
• citrusknijper • fijne zeef

1.  Meng in een kom de gember, de bleekselderij, de visbouillon en de koriandersteeltjes met blad met de staafmixer tot een puree. 
Zet die 10 minuten afgedekt in de koelkast.

2.  Haal de puree uit de koelkast en meng met de staafmixer het limoensap, de ajíes, de zeebaars en ijsklontjes erdoor. 
3.  Zeef alles en zet afgedekt in de koelkast. 

Notities:

Voor 4 personen 
Voorbereidingstijd 20 minuten
Bereidingstijd 20 minuten

Ingrediënten      
• 1 zoete aardappel • 1 steranijs • 1 tl suiker • 1 rode ui
• 5 ijsklontjes • 600 gram corvinafilet of zeebaars• 1 el zout 
• sap van 3 limoenen • 1 handvol gepofte canchitamaïs (zie blz. 3)
• 1 gekookte Peruaanse choclo of Nederlandse maïskolf
•  1 handvol korianderblaadjes, bewaar de steeltjes voor 

de tijgermelk
• tijgermelk (zie blz. 3)

Ook nodig
• citrusknijper
• eventueel een mandoline

Bereiding
1.  Kook de zoete aardappel met de steranijs en suiker op 

middelhoog vuur in 20 minuten gaar.
2.  Snijd de aardappel in stukjes van 2 x 2 cm en laat afkoelen.
3.  Pel en halveer de rode ui en snijd hem daarna in zo dun 

mogelijke halvemaantjes. Ik gebruik een mandoline, maar met 
een mes gaat het ook prima. Leg ze in een kom water met 
het ijs, zodat de uiensmaak minder scherp en de ui knapperig 
van structuur wordt. Zet de uien met ijswater in de koelkast. 
Haal vlak voor het garneren uit de koelkast en laat uitlekken.

4.  Snijd de vis in stukjes van 2 x 2 cm. Bewaar 4 cm voor 
de tijgermelk. 

5.  Meng de vis grondig met het zout en het sap van de limoenen en zet in de koelkast. Het zout zorgt ervoor dat de poriën van de 
vis opengaan en dat de tijgermelk beter opgenomen wordt. Dit is ook meteen de reden waarom je geen zout aan de tijgermelk 
hoeft toe te voegen. Als je alles op het einde samenvoegt komen de smaken samen. 

6.  Voeg de tijgermelk toe aan de vis, meng deze en laat 5 minuten staan in de koelkast. 
7.  Leg alles op een bord en garneer met de gekookte maïs, de gepofte maïs, zoete aardappel, ui en koriander. Houd er rekening 

mee dat in de tijd dat je het bord hebt opgemaakt de vis doorgaart. Dus treuzel niet te veel met opmaken!
8.  De zoete aardappel is niet alleen superlekker en gezond, maar tempert ook de scherpte. 

Notities:

Credits fotografie: Susam PangCredits fotografie: Susam Pang



Deze creoolse saus wordt overal in Latijns-Amerika gegeten,
overal met een eigen naam, variant en toepassing. 
In Argentinië wordt de salsa bijvoorbeeld als vleesmarinade met
tomaat gegeten, vaak in combinatie met chimichurri. In Mexico is
hij de pico de gallo op de tortilla’s. In Peru is hij nummer één als
bijgerecht, topping én garnering. Zo wordt de salsa onder andere
gegeten in sandwiches en tamales en bij rijst met eend, papas
rellenas (gevulde aardappels) en stoofvlees.

Voor 1 potje van 250 ml
Bereidingstijd 20 minuten

Ingrediënten      
• 1 rode ui      
• water
• 5 ijsklontjes
• 1 aí limo of Spaanse peper, in dunne sliertjes gesneden
• 2 el fijngehakte korianderblaadjes
• 1 limoen
• zout en gemalen zwarte peper

Ook nodig
eventueel een mandoline 

Bereiding
1.  Snijd de ui in flinterdunne halvemaantjes. Ik doe dit met de mandoline, maar dit kan natuurlijk ook prima met een mes.
2.  Leg de ui in ijswater en laat 5 minuten staan. Hierdoor verdwijnt de uiensmaak. 
3.  Giet de ui af en meng voorzichtig alle ingrediënten met een lepel. 
4.  Zet de salsa 5 minuten in de koelkast en serveer koud. De salsa kun je niet bewaren, dus serveer direct.  

Tip: de salsa criolla is ook heerlijk met tomaat erdoor. 
5.  Zeef de pasta, en schep deze in een gesteriliseerd potje en zet dit op z’n kop in de koelkast. Zo trekt de pot vacuüm en is de 

inhoud langer houdbaar. De pasta blijft nog 4 weken goed. Als hij niet meer goed is, komt er schimmel op.
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Recept 4   AJÍ PANCAPASTA Vg Recept 5  SALSA CRIOLLA Vg

Deze donkerrode chilipeper wordt altijd gedroogd gebruikt.
Het is geen pikante peper, maar zijn rokerige zoete smaak gaat
goed samen met zowel vegetarische als vleesgerechten. Zelf ben
ik een grote fan van deze peper als de traditionele marinade
op anticuchos, de traditionele Peruaanse spiesjes, of op kip.
De saus wordt nooit puur gegeten, maar gebruikt als basis voor 
auzen of marinades.

Voor 1 potje van 250 ml
Voorbereidingstijd 12 uur
Bereidingstijd 20 minuten

Ingrediënten     
• 100 gram gedroogde ají pancapepers  
• 25 ml kokend water

Ook nodig
• zeef

Bereiding
1.  Verwijder de zaadlijsten en zaadjes en spoel de pepers 

goed schoon.
2. Laat de pepers 12 uur weken in water. Ververs het water drie keer.
3.  Meng de chilipepers met het kokende water tot je een 

gladde pasta hebt. 

Notities:

Notities:

Credits fotografie: Susam Pang

Credits fotografie: Susam Pang
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Recept 6  ANTICUCHOS VAN RUNDERHART (RUNDERHARTSPIESJES) (Vg)

Deze Peruaanse spiesjes worden traditioneel gemaakt van 
runderhart, gemarineerd in azijn en kruiden en gebarbecued.
Runderhart klinkt voor veel mensen misschien eng, maar
gemarineerd is het echt een delicatesse en net zo mals en
smaakvol als runderhaas. Mocht je nu geen runderhart wille
 eten, dan vind je bij de tips alternatieven. Mijn moeder lakt de
anticuchos traditioneel met een kwastje gemaakt van maïsblad.
Je mag de anticuchos overigens absoluut niet saté noemen;
dat is vloeken in de kerk. Saté is de benaming voor Indonesische
spiesjes en anticuchos zijn Peruaans gegrilde spiesjes… 

Voor 4 personen
Voorbereidingstijd 12 uur
Bereidingstijd 40 minuten

Ingrediënten anticuchos
•  500 g runderhart      
     
Ingrediënten marinade     
• 100 ml ají pancasaus (zie blz. 4) 50 ml rode wijnazijn
• 100 ml arachideolie • 3 teentjes verse knoflook (met steeltje)  
• 1 el oregano (gedroogd of vers) • 1 tl komijnzaad
• 1 tl zout • 20 ml water
    
Ingrediënten toppings
• zout • 1 teentje verse knoflook • 40 ml arachideolie
• 1 el fijngehakte bladpeterselie • salsa criolla (zie blz. 6)
• 8 snoeptomaatjes • 50 ml ají amarillopasta (zie blz. 2)
• 3 el mayonaise  • 3 bosuitjes, in dunne ringetjes

Bereiding
1.  Maak het runderhart schoon, snijd de aderen weg en spoel schoon. Snijd het hart in mooie vierkante platte blokjes van 2,5 x 2,5 

cm. 
2.  Meng alle ingrediënten voor de marinade tot een mooie saus. Wrijf hierbij de oregano tussen je vingertoppen in de marinade, dan 

komt de smaak beter vrij. Giet er beetje bij beetje water bij totdat de saus vloeibaar genoeg is om te marineren; je hoeft niet al het 
water te gebruiken. 

3.  Leg de stukjes hart in een schaal en giet er zoveel marinade over dat het vlees geheel onderstaat. Laat een nacht afgedekt in de 
koelkast marineren. Je kunt ook in twee uur marineren, maar de traditionele nachtlang vind ik zelf lekkerder want het hart wordt er 
malser door. 

4.  Meng de volgende dag het zout, de knoflook en de olie. Meng in een andere kom de ají amarillopasta en mayonaise voor 
topping. Meng in weer een andere kom de bladpeterselie, salsa criolla en snoeptomaatjes voor de tweede topping. 

5.  Steek de barbecue of grill aan. Een grillpan op het gasfornuis is ook prima! 
6. Haal het gemarineerde hart uit de koelkast en rijg de stukken aan spiesjes. Ik doe meestal drie of vier stukjes hart aan een spiesje.
7.  Leg de spiesjes op de hete barbecue of in de hete grillpan. Bewaar de marinade. Gril de spiesjes op hoog vuur en lak de spiesjes 

tijdens het grillen constant met een royale hoeveelheid marinade. Keer ze na 2 minuten. Na nog eens 2 minuten, als ze goudbruin 
zijn, zijn ze klaar. Pas op met te lang grillen, ze moeten medium rare zijn en hart heeft snel de neiging taai te worden. Door constant 
te lakken worden de anticuchos vanbinnen sappig en gaar maar niet droog.

8.  Haal de spiesjes van het vuur, bestrooi ze met zout en schenk de olietopping erover waardoor ze extra mals worden. Serveer met 
royaal de ají amarillomayonaise erover, verdeel daarover de salsa criolla met tomaat en garneer met de bosuiringetjes. 

Tips: runderhart kun je vervangen door gekookte pulpo, kippendijen of halloumi! Kippendijen bereid je net als het runderhart. 
Gekookte pulpo en verse kaas bak je 4 minuten aan beide kanten op een lagere temperatuur. 

Notities:

NOTITIES

Credits fotografie: Susam Pang
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NOTITIES NOTITIES
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