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Indisch menu 
2 personen 
De Indische keuken is een samensmelting van de Indonesische en Chinees-Indonesische keuken met de Europese keuken, die begon ten tijde 
van Nederlands-Indië. Hij is vergelijkbaar met de Kristang en Euraziatische keuken uit Maleisië en Singapore. In tegenstelling tot wat velen 
denken, is de Indische keuken niet hetzelfde als de Indonesische keuken. De keuken ontstond doordat lokale gerechten naar Europese smaak 
werden gemaakt en Europese gerechten met lokale ingrediënten. De gerechten werden gecreëerd en gegeten door Indische Nederlanders. 
Het koken ervan werd meestal verzorgd door een Indonesische kokkie. 

Pindasoep 
Voorgerecht 

 40 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ ui, fijn gesnipperd 
 1½ teen knoflook, fijn gehakt 
 1 cm verse gember, geschild en geraspt 
 1 el zonnebloemolie 
 1½ tl sambal manis 
 500 ml kraanwater 
 1 kippenbouillontablet 
 125 g verse soepgroente 
 ½ stengel sereh citroengras (koelvers) 
 150 g kipfilet 
 3 el pindakaas 
 1½ el ketjap manis 
 1½ tl Ketoembar gemalen koriander 
 ¼ citroen 
 50 gram ongezouten pinda’s, grof gehakt 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snipper de ui.  
2. Snijd de knoflook fijn.  
3. Schil en rasp de gember fijn.  
4. Verhit de olie in een soeppan.  
5. Bak de ui, knoflook, sambal en de gember 2 minuten.  
6. Blus af met het water.  
7. Voeg het bouillontablet en de soepgroente toe.  
8. Kneus het citroengras met een mes (zo komen de aroma's beter vrij) en voeg toe aan de bouillon.  
9. Laat 30 minuten op laag vuur koken. 
10. Snijd de kipfilets in stukjes.  
11. Voeg na 15 minuten toe aan de bouillon.  
12. Meng ondertussen de pindakaas, ketjap en koriander in een kom.  
13. Verdun met een paar el bouillon totdat het mengsel de dikte van een saus heeft.  
14. Roer de pindassaus door de bouillon.  
15. Pers de citroen uit en breng de soep op smaak met het sap en eventueel nog wat ketjap.  
16. Verwijder voor het serveren het citroengras. 
17. Strooi de gehakte pinda’s over de soep 
 

TIP: Garneer eventueel met wat taugé en rode peper. 
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Indische eieren in tomatensaus  
Hoofdgerecht 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 4 eieren 
 1 ui 
 2 tenen knoflook 
 200 g tomatenblokjes 
 1 tl sambal oelek 
 100 ml kokosmelk 
 1 tl bruine basterdsuiker 
 1 tl (gemalen) gember 
 2 tl gebakken uitjes 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Kook de eieren in ongeveer 8 minuten hard in een pannetje met water.  
2. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn.  
3. Giet een scheutje  olie in een pan en bak de ui, knoflook en gemalen gember.  
4. Na een paar minuten kun je ook de suiker en sambal toevoegen.  
5. Bak dit even mee en voeg dan ook de tomatenblokjes en kokosmelk toe.  
6. Laat dit ongeveer 15 minuten zachtjes koken.  
7. Als de eieren gekookt zijn, laat je ze schrikken.  
8. Daarna kun je ze pellen en toevoegen aan de saus.  
9. Het is lekker om de eieren nog eventjes mee te laten koken met de saus.  
10. Serveer de eieren in tomatensaus met de gebakken uitjes. 
  

Indische balletjes 
Hoofdgerecht 16 balletjes 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
Voor de gehaktballetjes 

 250 g (mager) rundergehakt 
 1 ei 
 Paneermeel, zo veel als nodig 
 1 tl gemalen komijnzaad 
 1 el ketjap manis 
 1 tl sambal oelek 
 1 tl sesamzaadjes 
 zout en peper 

Voor de saus 
 ½ rode ui 
 1 teen knoflook 
 50 ml ketjap manis 
 2 el water 
 1 el witte wijnazijn 
 2 tl (donkere basterd) suiker 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng alle ingrediënten samen.  
2. Voeg zout en peper naar smaak toe.  
3. Is je gehaktmengsel wat te nat, voeg dan wat meer paneermeel toe.  
4. Bak de gehaktballetjes in de pan rondom bruin, laat ze nog een minuut of 8 rustig bakken totdat ze van 

binnen gaar zijn.  
5. Bak ondertussen de sesamzaadjes in een droge koekenpan totdat ze lichtbruin zijn.  

Saus 
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6. Snipper de ui en knoflook dan zo fijn mogelijk en voeg daarna alle ingrediënten voor de saus in een 
steelpannetje en kook dit een minuut of 10.  

7. Serveer de Indische balletjes met de saus erover en garneer het met de sesamzaadjes.  
 

Sambal goreng boontjes  
Hoofdgerecht 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 300 g sperziebonen 
 2 tenen knoflook 
 1 kleine u 
 150 ml kokosmelk 
 1 tl tomatenpuree 
 1 el sambal oelek 
 snufje zout en peper 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Maak de sperziebonen schoon en snijd ze in tweeën.  
2. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn.  
3. Giet een scheutje olie in een pan en fruit de ui en knoflook aan.  
4. Voeg na 2-3 minuten de tomatenpuree toe en bak dit 1 minuut mee.  
5. Daarna voeg je de rest van de ingrediënten toe.  
6. Laat de sperziebonen circa 15 minuten zachtjes pruttelen met een deksel op de pan totdat de boontjes 

zacht zijn.  
7. Haal vervolgens de deksel van de pan en laat de saus een beetje inkoken.  
 

TIP: Serveer de Indische gehaktballetjes, Indische eieren in tomatensaus en de sambal goreng boontjes met 
rijst, atjar tjampoer en zoetzure komkommer. 
 

Pisang goreng, maar dan anders 
Nagerecht 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 banaan 
 1 tl honing 
 2 tl kokosrasp 
 4 pecannoten 
 vanille ijs, 1 bol per persoon 

 

Materiaal: grillpan 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Halveer de banaan met de schil er omheen in de lengte.  
2. Leg de banaan met de schil naar beneden op een plank. 
3. Verdeel de kokosrasp over de bananen, en sprenkel nu de 

honing eroverheen. 
4. Plaats de bananen met de schil naar beneden in de grillpan.  
5. Grill de bananen enkele minuten tot de schil wat begint los te 

laten en donker wordt.  
6. Draai de bananen (VOORZICHTIG) nog even om.  
7. De bovenkant krijgt dan nog een mooi grillstreepje.  
8. Haal de bananen uit de pan en leg ze op een bord.  
9. Hak de pecannoten grof, en verdeel deze over de twee bananenhelften. 
10. Garneer met een bolletje vanille ijs. 
 

Selamat Makan! 


