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Roti met aubergine, kool en pompoen 
2 personen 
  120 minuten 
 

Het van oorsprong Indiase gerecht werd door de Hindoestanen mee naar Suriname genomen toen zij 
daar eind 19de eeuw als contractarbeiders op de plantages gingen werken. Officieel eet je roti met je 
handen. Scheur steeds een stukje van de ‘rotiplaat’ af en pak daarmee wat van de verschillende soorten 
groenten en eventueel vlees of kip. Zo raakt je hand alleen de roti zelf en niet het groente- en/of 
vleesmengsel.  

 
DIT HEB JE NODIG: 
❖ 250 g patentbloem 
❖ 10 g bakpoeder 
❖ ½ tl zout 
❖ 500 ml water 
❖ zonnebloemolie 
❖ 100 g iets kruimige aardappelen 
❖ 1 sjalot 
❖ ½ Adjuma peper 
❖ 1 tl komijnzaad 
❖ 1 kleine ui 
❖ 200 g koelverse flespompoenstukjes 
❖ 1 el nandan masala 
❖ 1 el tomatenpuree (blik of tube) 
❖ 1 aubergines 
❖ 2 tenen knoflook 
❖ ½ tl karwijzaad 
❖ 200 g koelvers gesneden spitskool 
 

Materiaal: vershoudfolie, pureestamper 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Zeef de bloem, bakpoeder en het zout boven een grote kom.  
2. Breng 165 ml water aan de kook en giet het een ½ el olie bij de bloem.  
3. Roer met een lepel tot het deeg koud genoeg is om met de hand te kneden.  
4. Kneed het in ca. 10 min. met de hand tot een soepel deeg.  
5. Dek af met vershoudfolie en laat 45 min. rusten op kamertemperatuur. 
6. Schil ondertussen de aardappelen, snijd in gelijke stukken van ca. 3 cm en kook in 20 min. gaar.  
7. Giet af en stamp tot puree. 
8. Snipper ondertussen de sjalotten.  
9. Verwijder de zaadlijsten van de adjumapeper en snijd fijn.  
10. Verhit 1 el olie in een koekenpan en bak de helft van de sjalot met de helft van de adjuma-peper en de helft van het 

komijnzaad 5 min.  
11. Neem van het vuur, roer de aardappelpuree erdoor, breng op smaak met peper en eventueel zout en laat afkoelen. 
12. Snipper de ui.  
13. Verhit 1 el olie in een hapjespan en bak de ui met de pompoen en de helft van de masala 5 min. op middelhoog vuur.  
14. Voeg na 3 min. de helft van de tomatenpuree toe.  
15. Giet er 250 ml water bij, breng aan de kook en laat in 30 min. garen op laag vuur.  
16. Laat staan tot gebruik. 
17. Snijd ondertussen de aubergines in blokjes van ca. 2 cm.  
18. Snijd de knoflook fijn.  
19. Verhit 2 el olie in een koekenpan en bak hierin de aubergine met de helft van de knoflook, de rest van de adjuma-peper en 

de rest van het komijnzaad 5 min. op middelhoog vuur.  
20. Voeg na 4 min. de rest van de masala en de rest van de tomatenpuree toe.  
21. Giet er 100 ml water bij, roer door en breng aan de kook.  
22. Laat op laag vuur in 20 min. garen.  
23. Laat staan tot gebruik. 
24. Verhit 1 el olie in een koekenpan op middelhoog vuur en roerbak de rest van de sjalot met de rest van de knoflook met het 

karwijzaad 3 min.  
25. Voeg de spitskool toe en bak 5 min. mee.  
26. Laat staan tot gebruik. 
27. Verdeel het deeg in 8 porties en vorm van elk een bal.  
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28. Maak er met platte hand cirkels van, ca. Ø 10 cm.  
29. Leg er 1 in je handpalm, bestrijk met olie, vul met ca. 1 el aardappel en vouw goed dicht tot een bal.  
30. Ga zo door met de rest van het deeg. 
31. Maak de ballen plat met je handen en rol ze dan op een met bloem bestoven werkblad uit tot dunne rotivellen van ca. Ø 20-

25 cm.  
32. Verhit een koekenpan zonder boter of olie op middelhoog vuur en bak de roti’s in 3 min. gaar.  
33. Keer halverwege.  
34. De gebakken kant moet lichtbruine vlekjes krijgen.  
35. Bestrijk de gebakken kanten met de rest van de olie.  
36. Bewaar de roti’s in een schone theedoek tot gebruik. 
37. Warm de groenten op, breng op smaak met peper en eventueel zout en serveer met de roti’s. 
 
 

TIP: - 
 
Recept: Allerhande AH 

 


