
 

 

 

Surinaamse Rotipannenkoeken 
2 personen – 4 stuks 

 45 + 60 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
voor de roti 

 125 g zelfrijzend bakmeel 
 1 el zonnebloemolie 
 5 el water 
 2 el boter, gesmolten 

voor de vulling 
 2 teentjes knoflook, gepeld 
 1 ui, gesnipperd 
 1½ el pikante kipkruiden 
 ½ el garam masala of kerriepoeder 
 4 el zonnebloem of arachideolie 
 250 g kipfilets, in stukjes of drumsticks 
 35 g tomatenpuree, blikje 
 500 ml kippenbouillon van tablet 
 4 el kokosmelk 
 250 gaardappels, geschild, in blokjes 
 250 g snij- of sperziebonen, afgehaald, in stukjes 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Kneed in een kom het zelfrijzend bakmeel met de zonnebloemolie, een snuf zout en het water tot een soepel deeg. 
2. Dek de kom af en laat 30 minuten rijzen. 

In de tussentijd maak je de vulling. 
3. Pureer de knoflook en de helft van de ui tot een knoflookpasta.  
4. Meng 1 eetlepel knoflookpasta, 1eetlepel kipkruiden, ¼ eetlepel masala, zout, peper en 1½ eetlepel olie.  
5. Bestrijk de kip ermee en laat circa 1 uur marineren in de koelkast. 
6. Verhit 1 eetlepel olie in een pan.  
7. Voeg 1 eetlepel tomatenpuree toe en bak kort op een lage stand. 
8. Voeg de kip en 200 ml kippenbouillon toe.  
9. Bak de kip op middelhoge stand.  
10. Keer de kip regelmatig om. 
11. Voeg, als het vocht bijna verdampt is, 200-300 ml kippenbouillon toe.  
12. Laat de kip 20-25 minuten stoven op een lage stand.  
13. Voeg kokosmelk toe. 
14. Bestrooi de aardappels met 1 eetlepel kipkruiden en ¼ eetlepel masala of kerriepoeder, zout en peper.  
15. Besprenkel met 1 eetlepel olie en laat even intrekken. 
16. Verhit 2 eetlepels olie in een pan en bak de aardappels kort.  
17. Voeg 200 ml kippenbouillon toe en gaar de aardappels op een lage stand. 
18. Verhit 1 eetlepel olie in een pan en fruit de rest van de ui glazig.  
19. Voeg de snij- of sperziebonen toe.  
20. Breng op smaak met zout en peper en gaar de boontjes afgedekt op een lage stand. 
21. Verdeel het deeg in 4 ballen en rol ze uit tot dunne pannenkoeken. 
22. Verdeel de gesmolten boter over de pannenkoeken.  
23. Vouw ze dicht en rol ze opnieuw uit zodat de boter in het deeg wordt opgenomen. 
24. Bak de roti's in een droge koekenpan circa 4 minuten tot ze gaan bollen. 
25. Serveer de kip, aardappels en boontjes met de rotipannenkoeken. 

 

 


