
Roti koekoes 
Indische gestoomde cake 

Bereidingswijze: 
Roer de eieren, vanillesuiker, basterdsuiker en citroensap tot een 
gladde massa. 
Spatel het zelfrijzend bakmeel erdoorheen. 
Maak een schone theedoek nat, wring het goed uit en spreid het 
uit in de bovenste pan van de stomer. Giet het beslag hierin, leg  
de deksel erop en vouw de theedoek dicht, als het kan met een 
knoop erin. 
Vul de onderste pan met water (let op dat het de bovenliggende 
bodem niet raakt) breng het aan de kook en stoom vervolgens ge-
durende 30-45 minuten tot de cake openbarst. Doe de proef met 
het stokje om de binnenkant te testen op gaarheid 

Ingrediënten: 
4 st ei 
2 zk vanillesuiker 
350 gr witte basterdsuiker 
30 ml citroensap 
200 gr zelfrijzend bakmeel 
Snufje zout, klontje roomboter 

Serveren: 
Warm serveren, met roomboter besmeerd 

Okonomiyaki  
Japans fastfoodgerecht 

Bereidingswijze: 
Maak een glad en zijdeachtig beslag. 
Snijd de spitskool in hele fijne reepjes, evenals de puntpaprika, doe 
er de taugé bij en de schoongemaakte en in stukjes gesneden 
gamba’s, meng alles losjes door elkaar. 
Voeg het beslag toe, voorzichtig mengen en maak er hoopjes van in 
een koekenpan. Leg er enkele plakjes chinees spek op en druk het 
geheel voorzichtig aan tot een dikte van ongeveer 3 cm , deksel erop 
en 3 minuten garen. Draai de Okonomiyaki om, laat het dan 4 minu-
ten garen met deksel.  
Indien nodig op wat hoger vuur beide zijden kleur geven en op een 
bord serveren met ringetjes lenteui, japanse mayonaise en         
okonmiyakisaus in een rastervorm erop. 
 
Het schijnt met eetstokjes gegeten te worden! 

Ingrediënten: 
Het beslag;  
200 gr  bloem 
3 dl kippebouillon 
3 st eieren 
1 tl bakpoeder 
2 zk dashi  
  

De vulling; 
500 gr spitskool 
100 gr taugé 
1 st rode puntpaprika 
200 gr gamba’s 
Lenteui, Chinees spek  



Peking-Eend 
Chinees Icoon 

Bereidingswijze: 
Meng de honing met de soyasaus en de rijstwijn, besmeer de binnen-
kant van de eend hiermee, sluit de eend goed af met naald en draad 
of stokjes. Zowel aan buik als nek zijde. 
Overgiet de eend met heet water, zodat het vel zich strak trekt. 
Droogdeppen en met de marinade besmeren. Oven op 200 graden en 
zónder bedruipen de eend garen. Afhankelijk van het gewicht duurt 
dit 45 tot 75 minuten. Laat de eend minstens 10 minuten rusten voor 
het aansnijden. 
 
Serveren; 
Fileer de eend en snijd het in reepjes. 
Verwarm de flensjes in een stoommandje, leg er enkele reepjes 
komkommer en spaanse peper in en daarop wat eend, hoisinsaus naar 
believen, dichtvouwen en genieten! 
 
 

Ingrediënten: 
2 st peking-eend 
100 gr honing 
50 ml soyasaus 
rijstwijn 
 

Garnituur; 
Flensjes, komkommer, spaanse  
Peper, lenteui,  
 

Saus; 
Kook wat  hoisin-saus in met 
water en suiker, voeg op het laatst de 
sesamolie toe. 

Ikan Pedis 
Indisch visgerecht 

Bereidingswijze: 
Maak de vis schoon en snijd er gelijkmatige filets van ongeveer 
200 gram per stuk van.  Besprenkel met vissaus en besmeren met 
sambal. Half uurtje laten marineren. 
Kook de noedels en houd ze apart. 
 
Haal de visfilets door de bloem en bak ze op een matig vuur aan 
beide zijden. 
Wok de groente en blus ze af met vissaus en oestersaus, even  
laten wegkoken en voeg de noedels toe, vuur uit en enkele scheut-
jes sesamolie er overheen. 
 
Maak een nestje van de noedels op een bord en leg daar een filet 
op. 
 
Ook dit is met stokjes te eten! 

Ingrediënten: 
1 st kabeljauw 
Sambal  trassi 
Vissaus 
Bloem 
 
Noedels 
Prei 
Ui  
Knoflook 
Oestersaus 
Sesamolie 


