
Surinaamse bami met paksoi 
2 personen 
  30 minuten 
 

Een portie Surinaamse bami gaat er altijd 
wel in! Het is wel heel pittig! Ook lekker met 
een plakje tomaat of komkommer. 

DIT HEB JE NODIG: 
❖ 150 g spaghettini 
❖ 3 el zonnebloemolie 
❖ ½ sjalot 
❖ ½ rode peper 
❖ 1 teen knoflook 
❖ 1 tl trassie trafasie 
❖ 20 g verse selderij 
❖ 1 paksoi 
❖ 1½ el ketjap manis 
❖ 1 el ketjap asin 
❖ 1 el kokosbloesemsuiker 
❖ ½ el tomatenpuree 
❖ 1 vegan bouillonblokje 
❖ 1 el Madame Jeanette sambal 
 

Materiaal: vijzel 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Kook de spaghettini beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking, giet af en spoel onder koud stromend water.  
2. Meng er ⅙ van de olie door en hou apart. 
3. Snipper ondertussen de sjalot.  
4. Snijd het steeltje van de rode peper.  
5. Halveer de peper in de lengte en verwijder met een scherp mesje de zaadlijsten.  
6. Snijd het vruchtvlees fijn.  
7. Snijd de tenen knoflook fijn.  
8. Wrijf de sjalot met de peper, knoflook en trassie in de vijzel tot een pasta.  
9. Snijd de takjes van de selderij fijn, snijd de blaadjes fijn en hou beide apart. 
10. Snijd de paksoi in de lengte in vieren.  
11. Verhit 1 el olie in een grote koekenpan op hoog vuur en roerbak hierin de paksoi 4 min.  
12. Voeg na 3 min. ⅓ van de ketjap manis toe.  
13. Haal de paksoi uit de pan en hou apart. 
14. Verhit de rest van de olie in een wok op middelhoog vuur.  
15. Bak hierin de sjalotten- pasta en de selderijsteeltjes 5 min. Voeg na 3 min. de rest van de ketjap manis, de ketjap asin, 

kokosbloesemsuiker en tomatenpuree toe.  
16. Verkruimel het bouillonblokje boven de pan en roer door. 
17. Zet het vuur hoog, voeg de spaghettini toe en bak 2 min.  
18. Haal de wok van het vuur. Roer de selderijblaadjes door de bami. 
19. Verdeel de bami over borden en serveer met de paksoi en sambal. 
 

TIP: Als je geen vijzel hebt, kun je ook een hakmolentje of keukenmachine gebruiken. 
 

TIP: De Madame Jeanette sambal is niet in elke supermarkt verkrijgbaar. Bestel het online of vervang door 2 fijngesneden 
adjuma pepers. 
 

INFO: Bami is een populair Javaans-Surinaams gerecht. De Javanen in Suriname kwamen tussen 1894 en 1939 als 
contractarbeider uit Indonesië. Ze maakten bami, maar dan met ingrediënten die in Suriname te krijgen waren, zoals selderij. 
Het is heel gebruikelijk om (dunne) spaghetti te gebruiken. 
 
Recept: Allerhande AH 

 


