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Hoe ontstond  
dit kookboek? 
Een van de vrijwilligers van het Taal-
huis kwam in het najaar van 2017 met 
een idee. Zij wilde naast haar taal-
maatje graag meer mensen helpen. 
Haar idee was om met elkaar te koken. 
Zo begon in december 2017 het project 
‘Samen koken, samen eten’. 
 
Taalhuis Oostland
Wij werken met de ‘PiëzoMethodiek’. 
Zo kijken wij hoe mensen kunnen 
groeien in kennis en hun talenten 
kunnen ontwikkelen.  Een kookgroepje 
past daarom goed bij het Taalhuis. Als 
je met elkaar kookt, moet je samen 
Nederlands praten. Je moet ook 
recepten in het Nederlands lezen. Je 
ontmoet nieuwe mensen. Tenslotte 
leer je heerlijke recepten uit andere 
culturen koken. Je ontdekt waar je 
goed in bent en hoe je jezelf verder 
kunt ontwikkelen. 

Samen eten, samen koken
Maandelijks kwam op maandag een 
groepje enthousiaste vrouwen bij 

elkaar. Telkens kozen zij een recept 
uit een andere cultuur. Zij deden van 
tevoren de boodschappen. Zij gaven 
de anderen uitleg over het recept. 
Zij kookten samen in de keuken van 
Buurt&Zo in Pijnacker. Wanneer het 
gerecht klaar was, aten zij dit met 
elkaar op. In dit kookboekje staan alle 
recepten van dit project. De heerlijkste 
gerechten uit verschillende landen: 
Indonesië, China, Italië, Argentinië, 
Duitsland en Nederland. Zo kun je thu-
is net zo genieten als het kookgroepje. 

Vrijwilligers
Het Taalhuis heeft behalve dit project 
ook veel andere projecten. Hiervoor 
zetten veel vrijwilligers zich in. Wij 
bedanken alle vrijwilligers voor hun 
werk. Zonder de vrijwilligers is het 
werk van het Taalhuis onmogelijk. 

Veel plezier met koken! 
Namens het Taalhuis: Esther de Wit, 
Kimberly Steenbergen en Karlien van 
Bijnen.

Dit boekje is gemaakt met dank aan 
de deelnemers van het project  
‘Samen koken, samen eten’!
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Meng de azijn met peper, zout, een 
beetje suiker en bonenkruid.
Giet de het vocht van de bonen af. 

Snijd de bonen in stukjes.
Voeg alles samen en laat de smaken 
intrekken.

Bereiding 
Aardappelen wassen en met schil 
koken. Niet te gaar koken, de aardap-
pels moeten nog stevig zijn. Pel de 
schil van warme aardappelen en snijd 
in schijfjes. Snijd de radijsjes in dunne 
plakjes en doe ze bij de aardappels.
Kalkoenspek en ui in kleine blokjes 
snijden en zonder vet in een pan 
aanbraden. 
Voeg 3 eetlepels olie, de hete groente 
bouillon, azijn, peper en suiker toe. 

Proef eerst en doe dan pas het zout 
erbij. Het mengsel heeft een zoet-zure 
smaak.
Giet het hete mengsel over de aardap-
pelschijfjes en meng voorzichtig. 
Zet de pan of schaal in een warmwa-
terbad en laat nog even 15 minuten 
staan (de smaken trekken in elkaar).
Hak intussen de peterselie en bieslook 
klein. Roer dit vlak voor het serveren 
door de aardappelsalade.

Bereiding 

Duitse aardappelsalade Duitse groene 
bonensalade

• 1 kilo vastkokende aardappelen
• 1 ui 
• 100 gram radijsjes
• 125 mililiter hete groentebouillon
• 125 gram kalkoenspek of ander spek
• 6 eetlepels witte azijn 
• 1 grote theelepel mosterd (niet te 

pittig)
• 3 eetlepel olie
• ½ bosje platte peterselie
• ½ bosje bieslook
• zout, peper en suiker

Benodigdheden
(voor 4 personen)

• 1 groot blik sperziebonen

• 2 kleine rode uien

• 1 eetlepel bonenkruid

• azijn
• zout, peper en suiker

Benodigdheden
(voor 4 personen)
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Kook de pasta zoals op het pak staat 
uitgelegd.

Snij de kipfilet, cherrytomaatjes, rode 
uien, knoflook, fetakaas en olijven in 
kleine stukjes.

Meng alles door de pasta. Doe de pesto 
en de kappertjes ook bij de pasta.

Voeg daarna het zout en de peper toe. 
Meng alles door elkaar.

Bereiding 

Pastasalade

•  500 gram pasta (maakt niet uit 

welke soort)

• 500 gram gerookte kipfilet

• zeezout en verse peper (naar smaak)

• 1 teentje knoflook

• olijfolie

• 250 gram cherrytomaten

• 2 rode uien

• 150 gram fetakaas

• 1 eetlepel groene of zwarte olijven

• 1 eetlepel pesto

• 1 eetlepel kappertjes

Benodigdheden

Leg de tomaatjes of gesneden  
trostomaten in een schaal. 

Roer de suiker, het zeezout, een geperst  
teentje knoflook, olijfolie, azijn en het 
citroensap in een kom. Schenk over de 
tomaten. 

Voeg de basilicum  en mozzarella toe.  
 
Goed mengen. 

Eventueel garneren met pijnboom- 
pitten en parmaham.

Bereiding 

Tomatensla met 
Italiaanse rucola

• roma tomaatjes of 3 trostomaten
• halve mozzarella
• ½ theelepel suiker
• ½ theelepel zeezout
• 1 teentje knoflook
• 2 eetlepel olijfolie
• 1 eetlepel azijn
• verse basilicum
• 1½  eetlepel citroensap
•  eventueel pijnboompitten en  

parmaham

Benodigdheden
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Schil de pompoen. Snijd de pompoen 
klein.

Hak de teentjes knoflook klein. Snijd de 
uien in stukjes.

Doe een scheutje olijfolie in de pan. 
Steek het gas aan. Zet de pan op het 
vuur.

Bak de knoflook en de gesnipperde uien 
licht. Doe daarna de kerriepoeder erbij. 
Zet het vuur laag.

Voeg nu de pompoen en de kippen- 
bouillon toe. Breng alles aan de kook.

Laat de soep ongeveer 30 minuten 
zachtjes koken tot de pompoen zacht is.

Pureer de soep met een staafmixer. Voeg 
de room toe (houd een beetje room 
achter om te garneren). 

Breng de soep verder op smaak met zout 
en peper. Giet de soep in een soepkom. 

Garneer met verse peterselie, lente-ui 
en/of stukjes gebakken spek en een 
scheutje room.

Je kunt een deel van de kookroom vervan-
gen door kokosmelk: ook erg lekker!

Bereiding 

Pompoensoep 
met kerrie

• 1 kilo pompoen 
• 1 eetlepel kerriepoeder
• 3 uien
• 2 teentjes knoflook
•  1 ¼ liter kippenbouillon  

(of groentebouillon)
• 1 ½ dl kookroom
• zout 
• peper
• olijfolie

Benodigdheden

Snijd het vlees in plakjes. Snipper de ui 
en snijd knoflook en gember heel fijn. 

Snijd de courgette, in schijfjes. Snijd de 
wortel en paprika in reepjes.  

Doe het vlees samen met de sojasaus, 
oestersaus, peper en suiker in een kom 
en meng dit goed. 

Laat minimaal 5 minuten marineren.
Verhit een wok met 3 eetlepels olie 
en wok het vlees op hoog vuur in 4 
minuten gaar. 

Wok daarna de knoflook, gember, ui, 
courgette, paprika en wortel 5 minuten 
op hoog vuur.

Voeg het vlees bij de groenten.

Bereiding 

Aziatische biefstuk 
met groenten

• 2 courgettes

• halve rode paprika

• halve wortel

• 500 gram biefstuk

• 1 knoflook

• stukje gember

• halve ui
• 3 eetlepels olie

• 1 theelepel sojasaus

• 1 eetlepel oestersaus

• ½ theelepel peper

• ½ theelepel suiker

Benodigdheden
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Argentijnse empanadas Criollas, Empenadas 
van groenten en Empenadas van ui en kaas

 
Benodigdheden
•  600 gram gekookte en  

fijngehakte spinazie 
• 3 eieren
•  1 grote ui in kleine stukjes  

gesneden
•  1 rode paprika in kleine stukjes 

gesneden
• 250 gram geraspte kaas
• zout
• peper
• ½ theelepel nootmuskaat

 
 
 
 

Bereiding
Doe een beetje zonnebloemolie in een pan 
en bak zachtjes de uien en de paprika.

Doe de fijngehakte spinazie erbij en 
breng op smaak met peper, nootmus-
kaat en zout. Meng alles goed en laat 
een paar minuten op laag vuur staan, 
zodat de smaken worden opgenomen.
Neem de spinazie van het vuur en voeg 
de losgeklopte eieren en de geraspte 
kaas toe. Meng goed en laat afkoelen.

Plaats de vulling in het deeg. Sluit de 
empanadas en bak ze in de oven op 
200 graden, tot het deeg bruin is.

Empanadas met groentevulling

Empanadas met ui en kaasvulling
 
Benodigdheden
• 4 uien in kleine stukjes gesneden
• olijfolie
•  400 gram kaas (Emmentaler,  

Mozarella of Peyniri) in kleine  
stukjes gesneden

• basilicum (beetje)
• zout
• peper
 

 
Bereiding
Doe een beetje zonnebloemolie in 
een pan en bak zachtjes de uien. Voeg 
zout, basilicum en peper toe. Laat een 
beetje afkoelen en meng met de kaas.
Doe de vulling in het deeg. Sluit de 
empanadas en bak ze in de oven op 
190 graden, tot het deeg bruin is.

Empenada deeg

• 500 gram tarwebloem 

• 200 mililiter water

• 100 gram boter

• 1 theelepel zout

• 15 gram bakpoeder

Empanadas Criollas (met vleesvulling)

Benodigdheden
• 400 gram vlees
•  1 aardappel in kleine stukjes  

gesneden
• 3 gesneden lenteuitjes 
• 2 uien in kleine stukjes gesneden
• 1 theelepel komijn 
• 1 theelepel paprika poeder
• 3 gekookte eieren klein gesneden
• zout
• peper

Bereiding
Doe een beetje zonnebloemolie in een 
pan en bak op zacht vuur de uien. Doe de 
lenteui (het witte gedeelte) en zout erbij.  
 

Roer een beetje en voeg het vlees 
toe. Wanneer het vlees van kleur is 
veranderd, zet je het vuur/de kookpit 
uit. Breng het geheel op smaak met 
komijn, peper en paprikapoeder.
Kook intussen in een andere pan de 
aardappelen 5 minuten (vanaf het 
moment dat het water kookt). 

Voeg de eieren, de lenteui (het groene 
gedeelte) en de aardappelen toe aan 
het vlees.  

Doe de vulling in het deeg. Sluit de 
empanadas en leg ze in de oven op 
200 graden, tot het deeg bruin is.

Bereiding 
Meng de ingrediënten en kneed 
dit tot deeg.  Laat 15 minuten 
afgedekt rusten. 
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Verwarm de oven op 200 graden. 
Week het brood in de melk totdat alle 
melk is opgenomen.

Meng het gehakt, pesto, broodkruim-
mengsel, peterselie, peper en zout in 
een kom tot een glad mengsel. 

Draai hiervan kleine gehaktballetjes. 
(Paneermeel toevoegen als het gehakt-
mengsel te vochtig is). Bak de balletjes 
mooi bruin in een pan. Bak ze niet 
helemaal gaar.

Snijd de mozzarella in stukjes.

Doe de gehaktballetjes in een oven-
schaal. Voeg de olijven, tomaatjes en 
gesneden mozzarella toe.

Haal de oreganoblaadjes van de takjes 
en strooi deze over het gerecht.
Zet de schotel ongeveer 20 minuten in 
de oven (tot de mozzarella gesmolten is).

Strooi de verse basilicumblaadjes over 
het gerecht bij het opdienen.

Bereiding 

Gehaktballetjes 
met tomaat, olijven 

en mozzarella

• 140 gram broodkruim• 80 mililiter melk
• 750 gram rundergehakt • 90 gram basilicumpesto (uit een potje)• handje fijngehakte bladpeterselie• 500 gram cherrytomaatjes• oregano (vers of gedroogd)• 150 gram groene olijven zonder pitten • pakje mozzarella• bosje basilicum

• peper 
• zout

Benodigdheden

Bak de kipfilet half gaar in bakboter. 
Haal de kipfilet daarna uit de pan. Rol 
de kipfilet in het ontbijtspek. 

Doe de kipfilet met spek weer in de 
pan en bak nog 15 minuten. De kip 
moet gaar worden. 

Haal de kip in spek uit de pan. Doe 

als het nodig is een beetje water in de 
pan erbij. 

Doe de mosterd (ongeveer vijf volle 
eetlepels) erin. 

Roer op het laatst (vlak voor het  
serveren) de crème fraîche erdoor.
Doe de kip in spek terug in de pan. 

Bereiding 

Portugese kip in spek  

• 4 kipfilet

• 1 potje crème fraîche 

• grove mosterd  

•  1 bouillonblokje (geen zout want het 

is al zout genoeg)

• 3 pakjes gerookte ontbijtspek 

•  witte druiven (je  kunt deze erin 

doen; hoeft niet, maar het staat wel 

mooier)

Benodigdheden
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Limoenrijst 
en muntkwark

Snijd de kipfilet in reepjes en marineer 
met sojasaus, oestersaus, suiker, zout 
en peper.

Snijd de knoflook in kleine stukjes, 
snijd de paprika in lange repen en 
snijd de ui in (halve) ringen.

Verhit de olie in de wok en bak de ui, 
knoflook en gember. 

Doe na ongeveer 2 minuten de kipfilet 
erbij en blijf roeren.

Doe na ongeveer 5 minuten de paprika 
in de wok erbij. Direct serveren.

Bereiding 

Aziatische 
kipfilet met groente

• 500 gram kipfilet

• 3 paprika’s (verschillende kleuren)

• 1 knoflook 

• een stukje gember

• halve ui

• 3 eetlepels olie

• 1 theelepel zout 

• 1 theelepel peper

• 1 eetlepel sojasaus 

• 1 eetlepel oestersaus

• 1 eetlepel suiker

Benodigdheden

 
Benodigdheden
• 250 gram Pandan rijst
• 1 doosje Damti (safraanbouillon)
• geraspte schil van 1 limoen
• 1 sjalot (klein uitje)
• olie of kokosvet
• peper en zout
• water

Bereiding
Snijd het sjalotje klein en bak het even 
in olie of kokosvet (zonder dat het 
bruin wordt).

Voeg het water en het blokje Damti 
toe en roer.

Doe de pandanrijst erbij. Zorg dat de 
rijst onder een lag water staat. 
Kook de rijst gaar. Voeg de gerapte 
schil van de limoen toe. Kijk af en toe 
of de rijst niet te droog staat.

Versier voor het opdienen de rijst met 
een beetje geraspte limoen.

Limoenrijst

 
Benodigdheden
• 500 gram magere kwark
• 100 mililiter slagroom
• peper
• zout
• verse of gedroogde munt

Bereiding
(let op: maak de muntkwark een 
avond van tevoren klaar)

Week de gedroogde munt in een 
beetje kokend water. Als je verse munt 
gebruikt, snijd deze dan klein. 

Klop de slagroom en roer deze door de 
kwark. Meng alles met elkaar.

Muntkwark

P 15P 14



Kook de mie volgens de aanwijzingen 
op de verpakking. Doe in een vergiet en 
spoel af met koud water. Laat uitlekken.

Snijd ondertussen de kipfilet in repen. 
Snijd te bosui in stukken van 4 centim-
eter en snipper de ui.

Snijd de paprika en wortels in reepjes.
Zet de wok op hoog vuur. Voeg de olie 

toe en voeg na 10 seconden de eieren 
toe. Bak de eieren in de olie. Leg de 
eieren op een bord. 

Doe de kipfilet in de pan en voeg na 3 
minuten de wokgroenten toe. Roerbak 
2 minuten en voeg dan de eieren toe. 
Roerbak deze 1 minuut mee. Voeg 
de oestersaus en mie toe. Roerbak 2 
minuten.

Bereiding 

Chinese chow mein 
met kip

• 250 gram Chinese brede noedels• 3 bosuien
• 3 eetlepels zonnebloemolie• 2 eieren

•  wokgroenten: uien, taugé, wortels, paprika
• 3 eetlepels oestersaus• 200 gram kipfilet

Benodigdheden

Benodigdheden
• 10 kipvleugels
• 1 bakje shiitake
• 1 blik bamboescheuten
• 2 bosuien
• 2 centimeter gember
•  2 eetlepels sojasaus  

(voor marineren)
• 1½ eetlepel oestersaus
• 250 milliliter water
• theelepel suiker
• 1 eetlepel sojasaus
• 3 eetlepels zonnebloemolie

 
 

Bereiding
Kipvleugels met sojasaus in 3 minuten 
marineren. Snijd de bosuien in stukken 
van 4 centimeter. Snijd de gember in 
kleine stukjes. Voeg de olie toe en zet de 
pan op hoog vuur.  
 
Voeg na 1 minuut de kipvleugels toe en 
bak 2 minuten per kant op middelhoog 
vuur.  
 
Voeg de gember toe, roerbak 1 minuut. 
Voeg daarna shiitake, oestersaus,  
water, suiker en sojasaus toe en  
roerbak 7-8 minuten. Voeg tenslotte 
de bamboescheuten en bosuien toe.

Chinese kipvleugels

Gebakken eieren met sojasaus

Benodigdheden
• 5 eieren
• 150 gram maïs
• 2 bosuien (in fijne ringen snijden)
• ¼ lepel zout en witte peper
•  3 eetlepels zonnebloemolie  

(voor eieren bakken)
• 4 eetlepels sojasaus
 
 

Bereiding
Klop de eieren in de kom en voeg zout, 
witte peper, bosui en maïs toe. Meng het 
goed.

Verwarm de pan en voeg de olie toe. Bak 
de eieren op middelhoog vuur tot beide 
kanten gaar zijn.

Schenk tenslotte de sojasaus op de eieren.
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Indonesische rijsttafel

Vegetarische nasi

Kipsaté (en/of varkenssaté) met pindasaus

Lalab Ketimoen (komkommersalade)

Babi pangang (gebakken speklapjes)

Gado Gado (groente met pindasaus)

Sambal Goreng Telor (hete eieren)

Pisang Goreng (gebakken banaan)

Extra
• kroepoek

• atjar
• geroosterde pinda’s(eventueel gemengd met seroendeng)

• gebakken uitjes

Korte uitleg namen
Ajam = kip

Asem = tamarinde
Babi = varkensvlees

Dendeng = rundvlees
Djahe = gember

Lombok merah = spaanse peper
Seroendeng = geraspte kokos 

 
Benodigdheden
• 300 gram witte snelkookrijst
• 3 eieren
• 3 eetlepels zonnebloemolie
• 1 ui
• 1 teentje knoflook 
•  stukje verse gember  

(of gemberpoeder)
• mespunt sambal
• 1 prei
• 500 gram winterpeen
• 1 teentje knoflook
• 4 eetlepel ketjap manis
• 125 gram taugé 

Bereiding
Kook de rijst zoals op het pak staat 
uitgelegd.

Klop de eieren los en verhit de olie in 
een kleine koekenpan. Doe het ei in de 
pan en bak aan beide kanten bruin. Laat 
de omelet afkoelen en snijd in reepjes. 

Giet de rijst af, laat iets afkoelen en 
roer los met een vork.

Snij ui, knoflook en gember in kleine 
stukjes. Was de prei en snijd in ringen. 
Snijd de winterpeen in plakjes en de 
knoflook fijn. 

Verhit de rest van de olie in een wok. 
Bak ui, knoflook, gember en sambal op 
laag vuur totdat de ui glazig is.

Voeg de prei met de peen toe en bak al 
omscheppend 5 minuten op hoog vuur. 

Schep de rijst bij de groenten in de 
wok en doe de ketjap erbij. Bak al roer-
end tot alles is doorverwarmd. 

Schep de taugé en de omeletreepjes 
door de nasi en serveer direct.

Vegetarische nasi
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Benodigdheden
• 500 gram kip of varkensvlees
• 10 satéstokjes
• 1 teentje knoflook
•  stukje verse gember  

(ongeveer 2 centimeter)
• 1 theelepel sambal oelek
• sap en rasp van een halve citroen
• 4 eetlepels ketjap manis 
• 1 theelepel (sesam)olie
• vers gemalen zwarte peper
 

Bereiding
Laat de satéstokjes minstens 30 
minuten weken in water. Snijd de kip 

in stukjes van 3 centimeter en rasp de 
gember. Meng de kip met de knof-
look, gember, sambal, citroen, ketjap 
manis, olie en peper in een kom. Dek 
de kip af om te marineren terwijl 
je de saté saus maakt (minstens 15 
minuten – kan ook prima al paar uur 
van tevoren; dan wel in de koelkast). 
Verwarm de oven voor op 200 graden 
en bekleed een bakblik of rooster met 
bakpapier tegen het lekken. Rijg de 
stukjes vlees aan de stokjes (4 of 5 per 
stokje). Leg de satéstokjes op het bak-
papier en bak de saté ongeveer 15-20 
minuten. Serveer de kipsaté met de 
pindasaus.

Kipsaté of varkenssaté met pindasaus
Saté

Benodigdheden
•  pot pindakaas met stukjes  

noot (pot à 350 gram)
• 3 eetlepels ketjap manis 
• 2 theelepels sambal oelek
• 1 teentje knoflook
•  1 theelepel gemalen gember  

of stukje verse gember
• beetje citroensap
•  150-300 milliliter kraanwater  

(kijken hoeveel nodig)

Bereiding
Doe de pindakaas, ketjap, sambal, 
knoflook en gember in een steelpan. 
Schenk ongeveer 200 mililiter water 
en het citroensap erbij. Breng al 
roerend aan de kook en voeg even-
tueel nog meer water toe. Roer tot een 
gladde saus. 

Pindasaus

Benodigdheden
• 1 komkommer 
• ½ rode ui 
• 1 eetlepel citroensap 
• 1 theelepel sambal
• 1 teentje knoflook 
• mespuntje zout
• 1 theelepel suiker 
• 2 eetlepels olie

Bereiding
Was en schil de komkommer, snijd 
in plakjes en doe in een kom. Hak de 
rode ui fijn. Maak de dressing met de 
rest van citroensap, sambal, knoflook, 
suiker, olie en zout. 

Meng de dressing met de komkommer.
Bestrooi de salade met de fijngehakte 
rode ui.

Lalab ketimoent
Variant 1

Benodigdheden
• 1 komkommer 
• 80 milliliter azijn
• ½ eetlepel kristalsuiker
• mespuntje zout
• 50 milliliter kraanwater

Bereiding
Was en schil de komkommer, snijd 
in plakjes en doe in een kom. Doe de 
azijn, suiker, het zout en water in een 
steelpan en breng dit aan de kook. 
Neem de pan als de inhoud kookt van 
het vuur en schenk de hete dressing 
over de komkommer. 
 
Zet afgedekt in de koelkast totdat je 
gaat eten.

Variant 2
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Benodigdheden
• 4 eieren
• 125 mililiter melk
• 5 eetlepels pindakaas
• 2 eetlepels ketjap manis
• 1 theelepel sambal oelek
• 250 gram sperziebonen
• 1 spitskool
• 1 komkommer
• 125 gram taugé
• 1 zakje kroepoek
•  2 eetlepels seroendeng/gebakken 

uitjes 

 
Bereiding eieren
Breng een pan met water aan de kook. 
Kook de eieren in circa 8 minuten 
hard.

Giet de eieren af en spoel ze koud af. 
Pel en halveer de eieren in de lengte.

Bereiding pindasaus
Meng de melk met de pindakaas, ketjap 
manis en de sambal in een pannetje. 
Breng al roerend aan de kook tot het 

een saus wordt. Voeg indien nodig wat 
extra water toe als de saus te dik is.

Bereiding Gado Gado
Breng een pan met water en een beet-
je zout aan de kook.

Snijd de uiteindes van de sperzie-
bonen en kook de sperziebonen 3 
minuten.

Snijd de spitskool in de lengte door in 
vier stukken, haal het midden eruit 
en snijd de spitskool in dunne repen. 
Voeg de spitskool toe aan de sperzie-
bonen en kook 3 minuten mee.

Doe de taugé erbij en kook maximaal 
10 seconden mee. Giet de groente af.
Halveer de komkommer in de lengte en 
snijd de komkommer in halve plakjes.

Serveren
Schep de rijst op borden en verdeel 
de groente erover. Schep de pinda-
saus erover en leg de eieren erbij. Leg 
de kroepoek erbij en strooi de se-
roendeng erover.

Gado Gado

Benodigdheden
• 500 gram speklappen
• 3 eetlepels ketjap manis
• 1 ui
• 1 eetlepel citroensap
• 2 teentjes knoflook
• 1 eetlepel olie
• stukje gember of gemberpoeder

Bereiding
Snijd het vlees in reepjes. Snipper de ui 
en snijd knoflook en gember heel fijn.

Doe het vlees samen met de gesnipper-
de ui en knoflook, gember, citroensap, 
de olie, wat ketjap manis en wat zout 
en peper in een kom en meng dit goed. 

Laat minimaal 10 minuten mariner-
en (als je veel tijd hebt: doe dit dan 
ongeveer 2 uur).

Verhit 2 eetlepels olie in een wok en 
wok het vlees op een hoog vuur in ca.  
8 minuten gaar en krokant. 

Babi Pangang 
Vlees

Benodigdheden
• 1 eetlepel olie
• 1 ui
• stukje gember
• 1 eetlepel azijn
• 2 teentjes knoflook
• 6 eetlepels tomatenpuree
• 100 mililiter bouillon
• 1 eetlepel suiker
• 1 theelepel sambal
• 4 eetlepels ketjap

Bereiding
Maak ondertussen de saus. Verhit de 

olie in een pan en fruit de ui en knof-
look (niet te warm). 
Bak de tomatenpuree nog even mee 
(niet te warm). 
Doe de bouillon, azijn, sambal en suik-
er erbij en breng het geheel al roerend 
aan de kook. 
Schep het vlees door de saus.

Tips 
•   Roer wat atjar (zonder sap) door de 

babi pangang.
•   Vervang de varkensreepjes door 

rundvleesreepjes of reepjes kip.

Saus
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In een middelgrote sauspan 380 mili-
liter water aan de kook brengen. Vuur 
laag zetten en in 20 minuten de rijst 
afgedekt laten koken. In een kleine 
kom rijstazijn en de suiker mengen. 
Roer dit door de rijst.

Leg een noriblad in het midden van 
een bamboe sushimatje. Handen 
vochtig maken, een dun laagje rijst 
over het vel verspreiden en dit met de 
hand aandrukken. 

Leg de tonijn salade, gerookte zalm, 
komkommer, ei, avocadoreepjes naar 

keuze horizontaal in het midden van 
de rijst. Het uiteinde van de mat optil-
len en voorzichtig over de ingrediënt-
en rollen. Zachtjes aandrukken, verder 
rollen tot een complete rol. Herhalen 
met de rest van de ingrediënten. 

Elke rol met een nat, scherp mes in 4-6 
plakken snijden. Direct serveren.

Tip 
Belangrijk is dat de gekookte rijst hele-
maal is afgekoeld. De rijst wordt het 
lekkerst als je het op een natuurlijke 
manier laat afkoelen.

Bereiding 

Sushi

Benodigdheden
• 4 eieren 
• 1 grote ui
• 2 tenen knoflook
• 2 eetlepels olie
• 2 blikjes tomatenpuree
• 4 eetlepels ketjap bengteng manis
• 2 eetlepels sambal oelek

Bereiding
Kook de eieren in 8 minuten hard. Pel 
de eieren en laat ze afkoelen.

Snijd de ui en knoflook heel fijn. Bak 
zachtjes de ui en knoflook. 

Doe de overige ingrediënten erbij. 
Maak de saus dunner met water. 

Snijd de eieren in partjes en schep de 
hete saus erover.

Sambal Goreng Telor

Benodigdheden
• 100 gram zelfrijzend bakmeel
• 100 mililiter melk
• 1 ei
• mespuntje zout
• mespuntje djahe (= gemberpoeder)
•  4 bananen (bij voorkeur niet  

helemaal rijp)
• 100 mililiter olie
• 2 eetlepels bruine basterdsuiker

Bereiding
Maak een beslag van bakmeel, melk, 
ei, zout en gember. 

Verhit de olie, pel de bananen en snijd 
ze zowel in de lengte als in de breedte 
doormidden.

Dompel de bananen in het beslag en 
bak ze in de hete olie goudbruin. 

Bestrooi met suiker voor het serveren.

Pisang Goreng 

• 250 gram ongekookte sushi rijst

• 4 eetlepels rijstazijn

• 4 eetlepels suiker

• 4 noribladen

•  ½ komkommer, geschild en in smalle 

reepjes

• 4 eetlepels tonijnsalade (uit een bakje)

•  2 eieren, gebakken en in smalle reepjes 

gesneden

•  1 avocado, geschild, ontpit en in smalle 

reepjes

• 225 gram gerookte zalm

Benodigdheden
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De cake bereiden zoals achterop het pak 
staat.

Bewaar 3 of 4 eetlepels van het beslag.
De goudreinet (appel) of een andere 
zure appel schillen en in dikke plakken 
snijden. Deze plakken (dakpansgewijs) 
op het beslag in de vorm leggen. Strooi 
suiker met kaneel op de appel. 

Schep voorzichtig de laatste paar lepels 
beslag erop zodat de appel bedekt is.

De appel zakt tijdens het bakken onder-
in de cake.

Bak de cake in de oven zoals op het pak 
staat.

Bereiding 

Cake met appel

Schil de appels, Haal het klokhuis 
eruit. Snijd de appels klein. Meng deze 
met de suiker, rozijnen en kaneel.

Vet de bakplaat in of bekleed deze met 
bakpapier. Ontdooi de plakjes blader-
deeg. Leg ze op de bakplaat. Verwarm 
de oven op 200 graden Celsius.

Verdeel het appelmengsel over alle 
plakjes bladerdeeg. Vouw elk plakje 

bladerdeeg over het appelmengsel tot 
een driehoek. Druk de randen goed 
aan (gebruik anders wat water om het 
goed te laten plakken).

Bestrijk wat losgeklopt ei over de 
bovenkant van de appelflappen.  
Strooi er een beetje suiker overheen.

Bak de appelflappen 20 tot 25  
minuten in de oven.

Appelflappen

• 1 pak fijne cakemix

• 150 gram boter

• 4 eieren

• 50 mililiter melk

• 1 grote appel (bijvoorbeeld goudreinet)

• suiker gemengd met kaneel

Benodigdheden

• 1 pakje bladerdeeg
• 3-4 appels
• 50 gram suiker
• 50 gram rozijnen
• 1 theelepel kaneel
• 1 ei 
• beetje suiker 

Benodigdheden(voor 10 appelflappen)

Bereiding 
Bereiding 
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Verwarm de oven voor op 170 graden.
Laat de mandarijnen uitlekken in een 
zeef.

Meng de kwark met eieren, boter, suiker, 
vanillesuiker en citroensap. Meng het 
meel met de bakpoeder. Schep voor-
zichtig de mandarijnen erdoor.

Vet de bakvorm in. Doe alles is de 
bakvorm en bak 50- tot 60 minuten in 
de voorverwarmde oven.

Let op!
Als je ziet dat de taart donker wordt, 
kun je de taart afdekken met alu- 
miniumfolie.

Duitse Käsekuchen 
zonder bodem 

De eidooier en het eiwit scheiden. Het 
eiwit met een beetje suiker kloppen 
tot het stijf is.

Breng de melk, het zout en het smaak-
je aan de kook.

Meng het griesmeel en de suiker. Voeg 
het toe aan de kokende melk.

Daarna laat je het (op een laag vuur!) 
5 à 10 minuten al roerend koken.

Verwijder de citroenschil of het 
vanillestokje. Draai het vuur uit.
Roer de eidooier erdoorheen en schep 
daarna het eiwit er rustig door.
Doe het geheel nu in een met water 
gespoelde vorm (dus niet afdrogen). 
Dek het geheel direct af met plastic 
folie als je geen vel wilt!

Alles af laten koelen en daarna in de 
koelkast stijf laten worden. Tot slot op 
een (nat gemaakt) bord storten.

Griesmeelpudding

• 1 liter volle melk• 100 gram griesmeel• 80 gram suiker• citroenschil of een vanillestokje• mespuntje zout • 1 ei

Benodigdheden

•  bakvorm van ongeveer  

26 centimeter doorsnede

• 1 kilo magere kwark

• 6 eieren

• 250 gram boter

• 250 gram suiker

• 2 zakjes vanillesuiker

• citroensap

• 100 gram bloem

• ½ zakje bakpoeder

• 1 blikje mandarijnen

Benodigdheden

Bereiding 

Bereiding 
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“Het Taalhuis heeft 
een wereld voor mij 

geopend”
- Nadia

Samen koken, samen eten!
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“De Bibliotheek en 
het Taalhuis voelen 

als mijn thuis” 
- Saliem “Ik ben heel blij met 

mijn taalmaatje” 
- Nadya

“Het voelt als  
familie”

- Wies


