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Caribisch menu 
2 personen 
De Caraïbische keuken is de keuken van de Caraïben. De keuken reflecteert de geschiedenis van het Caraïbisch gebied en is een samengaan 
van Afrikaanse, Indiaanse, Chinese en Indische keukens. De traditionele keuken reflecteert vaak de slavenafkomst van de bevolking, in 
gefrituurde gerechten met als hoofdingrediënten goedkope producten uit het tijdperk van de slavernij zoals gezouten kabeljauw. De 
verschillende eilanden en landen maken hun eigenheid kenbaar in hun keuken door de toets van de koloniale overheid. 
 

Caribische ananassalade 
Voorgerecht 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 el zonnebloemolie 
 ½ limoen (uitgeperst) 
 ¼ bakje bieslook, fijngesneden 
 60 g gerookt ontbijtspek  
 ¼ ananas, geschild* 
 50 g verse spinazie 
 100 g geitenkaas  

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng 1 el olie, het limoensap en de bieslook tot een dressing. 
2. Verhit de rest van de olie in een koekenpan en bak het 

ontbijtspek in ca. 4 minuten uit, keer halverwege.  
3. Laat uitlekken op keukenpapier. 
4. Verwijder de harde kern van de ananas.  
5. Snijd het vruchtvlees in zo dun mogelijke plakken. Verdeel over de borden. 
6. Maak de spinazie aan met de dressing en breng op smaak met peper en zout.  
7. Meng met het ontbijtspek en de ananas.  
8. Verkruimel de geitenkaas erover.  
9. Serveer direct.  
 

TIP: *Er is tegenwoordig ook verse geschilde ananas te verkrijgen in de supermarkt. 
 

Caribische maïssoep 
Tussengerecht 

 40 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 125 g vastkokende aardappels 
 125 g maïs, uit blik, uitgelekt 
 1 ui 
 ½ teentje knoflook 
 ½ rode chilipeper 
 boter 
 3 el witte wijn 
 250 ml groentebouillon 
 1 laurierblaadje 
 100 ml melk 
 1 el zure room 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Pel en snipper de uien en de knoflook.  
2. Spoel en snipper het chilipepertje (zonder de zaadjes).  
3. Schil de aardappelen en snij ze in blokjes. 
4. Fruit de ui, knoflook, chili en aardappelen in wat boter.  
5. Roer er de bloem door en laat even sudderen.  
6. Blus met de wijn en bouillon.  
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7. Doe er het laurierblaadje bij en breng aan de kook.  
8. Laat 20 minuten zachtjes garen. 
9. Verwijder de laurier en mix de soep.  
10. Doe er de maïs en de melk bij.  
11. Breng op smaak met peper en zout. 
12. Verdeel de soep over de borden en schep er een lepeltje zure room bij.  
13. Garneer met gesnipperde peterselie. 
 

Caribische vis met groene pilav 
Hoofdgerecht 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 groene paprika 
 2 el traditionele olijfolie 
 125 g verse gesneden snijbonen 
 150 g zilvervliesrijst 
 1 tl gemalen komijn 
 400 ml kippenbouillon van tablet 
 150 g verse pangasius-filets 
 1½ tl Caribbean Spice specerijenmelange 
 10 g verse platte peterselie 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de steelaanzet van de paprika's en verwijder de zaadlijsten.  
2. Snijd de paprika's in stukjes.  
3. Verhit 2 el olie in een hapjespan.  
4. Bak de paprika en bonen 2 minuten.  
5. Schep de rijst en komijn erdoor.  
6. Schenk de bouillon in de pan en breng aan de kook.  
7. Kook het rijstmengsel afgedekt op matig vuur in 8 minuten gaar. 
8. Bestrooi ondertussen de visfilet met de specerijenmelange.  
9. Verhit de rest van de olie in een koekenpan.  
10. Bak de vis in 3 minuten per kant goudbruin en gaar. 
11. Snijd de blaadjes peterselie fijn en schep dit samen met peper en eventueel zout door de rijst.  
12. Schep de rijst (pilav) op de borden.  
13. Serveer met de vis met Caribische kruiden. 
 

Caribische tiramisu 
Nagerecht 

 25 minuten + 3 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 20 g witte basterdsuiker 
 50 g verse roomkaas naturel 
 40 ml verse slagroom 
 50 ml kraanwater 
 2 el kokoslikeur, bijv. Malibu 
 ¼ pak lange vingers (pak 175 g) 
 1 banaan 
 1 el cacaopoeder 

 

Materiaal: 2 cakevormpjes 12 cm ø 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Doe de roomkaas en de suiker in een ruime kom en roer los 

met een vork.  
2. Klop in een andere kom de slagroom stijf en spatel deze door het roomkaasmengsel. 
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3. Schenk de likeur in een diep bord en voeg het water toe.  
4. Haal de lange vingers er een voor een door en bedek de bodem van de cakevormpjes met de gesuikerde 

kant naar onderen.  
5. Als de lange vingers niet passen, snijd ze dan op maat.  
6. Snijd de bananen in lange plakken. 
7. Verdeel 1/3 van het roomkaasmengsel erover en dek af met de helft van de plakken banaan.  
8. Maak dan weer een laag met lange vingers, bedek met de rest van de plakken banaan en eindig met de 

rest van de roomkaas.  
9. Dek de cakes af met vershoudfolie en laat minimaal 3 uur opstijven in de koelkast. 
10. Stort de cakes op een bord.  
11. Laat de cake niet makkelijk los, leg dan 2 minuten een theedoek doordrenkt met heet water om de vorm 

heen.  
12. Bestrooi de cakes met cacaopoeder en verdeel ze over de borden. 
 
 
 
 

 


