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wordt meegekookt en geeft een zoet-frisse smaak. Je haalt de 
schil voor
het opdienen eruit.
Asam muda (daun) – (i): Het blad van de tamarindeboom
Asam sundai/sunti – (i): De schil van belimbing wuluh wordt 
eerst gedroogd met zout en dan gebruikt in groentegerechten, 
de vrucht zelf wordt ook verwerkt in de diverse gerechten. Het 
geeft een frisse smaak en wordt veel gebruikt in de gerechten uit 
Aceh.
Asam Gelugur – (i): vrucht van een andere soort tamarindeboom 
(geelachtig rood). Wordt niet alleen gebruikt om het gerecht een 
frisse smaak te geven, maar ook om vervelende visgeurtjes te 
elimineren.  Veel gebruikt op Sumatra in curries.
Ayam – (i): kip
Baang glow – (t): wonton pastei vellen
Babi – (i): varken
Babi Susu – (i): suckling pig
Bacalao – (f ): Gedroogde gezouten kabeljauw
Bagoong – (f ): Gefermenteerde vis of garnalen pasta (zie trassi)
Bangus – (f ): Milkfish / bandeng / makreel, deze vis is erg popu-
lair en wordt ook gekweekt
Bai horapa – (t): Thaise basilicum, deze is de belangrijkste van de 
3 Thaise basilicum soorten. Wat zoet met een anijsachtige smaak. 
Kan vervangen worden door de Europese basilicum
Bai grapao – (t): Deze basilicum soort heeft een smaak die een 
beetje lijkt op kruidnagel en wordt veel gebruikt is vis gerechten 
maar ook in curries
Bai manglaek – (t): Citroen basilicum, in Thailand wordt deze 
basilicum voornamelijk gebruikt in soepen en als garnering bij 
gerechten
Bai grawan – (t): Laurier, maar toch net even anders dan de 
Europese laurier
Bai saranee – (t): Mint blaadjes
Bai toey hom – (t): Pandan blad, het blad geeft bij de bereiding 
een wat houten en notige smaak aan het eten. Wordt veelvuldig 
gebruikt als kleurstof
Bakasang – (i): Mengsel van schoongemaakte ingewanden van 
een vis, zout en limoensap. Het wordt eerst een week bewaard, 
maar kan vervangen worden door trassi
Ba mee – (t): Eiermie. Deze mie wordt zowel rond als plat ver-
kocht maar altijd als nestjes. De gele kleur komt van de toege-
voegde eieren bij de bereiding
Bambukoker –(i): De holle jonge en groene stam van de bam-
boeplant. Wordt gebruikt om gerechten boven een houtvuur te 
bereiden.
Banh trang – (t): Rijstpapier, wordt gemaakt van een mengsel 
van rijstebloem, water en zout en worden gebruikt voor het 
maken van loempia’s
Bang hor – (t): Loempia vellen
Bawang – (i): Algemene benaming voor de ui. Soms kom je als 
benaming brambang tegen.
Bawang (daun) – (i): Bosui / lente-ui: de stengel en het blad 
worden vooral in groentesalades verwerkt. Het smaakt ook een 
beetje naar ui

Een overzicht op alfabetische volgorde van 
de te gebruiken ingrediënten in de Aziatische 
keuken met de daarbij eventueel behorende 
wetenswaardigheden of vervangingen.

b = balinees, f = Filipijns, i = indisch/Indonesisch, t = thais

Adas – (i): Venkel; het blad wordt fijngesneden verwerkt in 
de diverse groentesalades.  De zaden worden verwerkt in de 
verschillende gerechten.
Adas manis - (i): karwijzaad, heeft een lichte zoete anijs smaak 
De vorm is als komijn maar meer rond en wit.  Wordt veel ge-
bruikt in de Maleise en Sumatraanse keuken.
Acar – (i): Atjar: een mengsel van groente e.d. in zuur (azijn)
Achara – (f ): Zoet-zure ingemaakte groenten
Achuete – (f ): De gedroogde zaden van de anatto boom 
worden voornamelijk gebruikt als rode kleurstof. Niet voorniets 
wordt de boom ook wel gekscherend in het Engels de lipestift 
boom genoemd
Adobo – (f ):Dit wordt beschouwd als het nationale gerecht, het 
is tevens een manier van bereiden
Air kelapa muda  - (i): Het “vruchtwater” van de kokosnoot. Het 
is niet de kokosmelk en zie verder kokosmelk/santen
Almondigas – (f ): Gehaktballetjes
Ampalaya – (f ): Amargoso / bittermeloen
Anak kambing – (i): Lam van een geit
Andaliman – (i): De Indonesische variëteit van de Szechuan 
peper, komt alleen voor in het westelijk deel van Sumatra. Oor-
spronkelijk afkomstig uit China.
Apulid – (f ): Waterkastanjes, deze zijn wat kleiner dan de Chine-
se variëteit  
Arak – (i): Palmwijn, maar het wordt ook gemaakt uit rijst of 
suikerriet
Aren – (i): Suikerpalm. De bladeren van de top van de palm 
wordt gegeten als groente. Het bezinksel van de boommerg 
van de suikerpalm wordt gebruikt voor onder meer cendol
Arensap – (i): Sap van de suikerpalm. Het wordt voor diverse 
doeleinden gebruikt: als drank, als toevoeging aan brooddeeg 
hierdoor wordt de smaak wat zoeter.
Ares – (i): Het merg van de bananenboomstam. Splijt een bana-
nenboom doormidden en het merg is het midden.
Arroz caldo – (f ): Een dikke soep met rijst en kip als belangrijk-
ste ingrediënten
Asem/Asam – (i): Het vruchtvlees van de vrucht van de ta-
marindeboom. In verschillende versies verkrijgbaar. Gezeefd en 
als keukentamarinde en als pulp dat nog verdund moet worden 
met water.
Asam kandis – (i): Wilde mangistan: De oranjeschil van de 
gedroogde bolvormige vrucht smaakt bitter, het vruchtvlees is 
zuur en het wordt gebruikt als vervanging van asem. De schil 
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3 tomaten
2 theel zout
1 theel palmsuiker

Cara membuat:
bereiding:
Snijd de ossenstaart in stukken. Snijd de sjalotjes en de knof-
look grof. Snijd de lente-ui in stukjes en de tomaat in blokjes.

Verhit in een pan het water samen met de ossenstaart, de laos 
en de jahe en breng aan de kook. Dan op laag vuur verder 
koken totdat het vlees gaar wordt. 

Dan de sjalotjes, de knoflook, de salam, de serai en de asam 
blaadjes toevoegen en kook het verder gaar. 

Meng de lente-ui en de tomaat erdoor en nog 1 minuut koken. 
Serveer.
 

Babi Kecap (Bali)
varkensvlees in kecapsaus

Bahan-bahan:
ingrediënten:
500 gr varkensbuik
100 ml bouillon
100 gr bumbu genap besar
50 gr lomboks
4 teentjes knoflook
2 cm jahe, geraspt
1 serai/sereh/citroengras, witte deel
50 gr palmsuiker
2 eetl kecap manis
10 gr zout
1 theel peper
olie

Cara membuat:
bereiding:
Snijd het vlees in blokjes. Snijd de lomboks en de knoflook in 
dunne plakjes.

Verhit in een pan de olie en fruit de lomboks, de knoflook, de 
jahe, de serai en de bumbu voor 5 minuten.

Voeg dan het vlees, de bouillon, de palmsuiker, het zout en de 
peper toe en kook het vlees gaar. Meng dan de kecap erdoor en 
serveer.

Balung Mekuah (Bali)
runderribben in gekruide saus

Asam-Asam Tulangan (Banjarmasin)
rundvlees in een pittige zurige saus

Bahan-bahan:
ingrediënten:
750 gr runderribben
2000 ml water
2 tomaten
3 salam blad
2 cm lengkuas/laos
5 belimbing wuluh
2 theel palmsuiker
1 theel zout
5 rode lomboks
3 groene lomboks
15 rode rawits
9 sjalotjes
6 teentjes knoflook
2 eetl olie

Cara membuat:
bereiding:
Snijd de ribben in stukjes. Snijd de sjalotjes, de knoflook, de lom-
boks en de rawits in dunne plakjes. Snijd de belimbing in plakjes 
en de tomaten in blokjes.

Verhit in een pan het water en breng aan de kook. Dan op mid-
delhoog vuur de ribben toevoegen en kook deze gaar. Schep het 
daarna uit de pan en snijd het vlees in stukjes en bewaar 1500 ml 
bouillon.

Verhit in een pan de olie en fruit de sjalotjes, de knoflook, de 
lomboks, de rawits, de salam en de laos voor 6 minuten. Voeg het 
samen met het vlees toe aan de bouillon en breng aan de kook.

Dan de belimbing, het zout en de palmsuiker toevoegen en 
meng goed. Vervolgens de tomaten toevoegen en kook totdat 
deze zacht zijn geworden. Serveer.
 

Babalung Buntut (Lombok)
gestoofde ossenstaart in saus

Bahan-bahan:
ingrediënten:
700 gr ossenstaart
1500 ml water
3 cm lengkuas/laos
3 cm jahe
7 sjalotjes
6 teentjes knoflook
2 salam blad
2 serai/sereh/citroengras
1 handvol asam blad
1 lente-ui
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1 theel ketumbar
1/2 theel jinten
2 cm kunyit
1/4 kokosnoot, geraspt, geroosterd, gepureerd

Cara membuat:
bereiding:
Snijd het vlees in stukjes. Wrijf of maal de ingrediënten voor de 
bumbu fijn tot een pasta.

Verhit in een pan de olie en fruit de bumbu voor 6 minuten. Voeg 
dan het vlees toe en bak totdat het vlees van kleur verandert.

Dan de kokosmelk, de palmsuiker en het zout toevoegen en kook 
het vlees gaar en totdat de saus is ingedikt en de olie is vrijge-
komen. Serveer.
 

Kagape Kambing (NT Barat)
in kokosmelk gestoofd lamsvlees

Bahan-bahan:
ingrediënten:
500 gr lamsvlees
1 theel asam jawa + 50 ml water
2 theel zout
3 serai/sereh/citroengras
3 cm lengkuas/laos
1350 ml kokosmelk (van 3kokosnoten)
4 eetl olie

Haluskan:
bumbu:
8 sjalotjes
6 teentjes knoflook
1 eetl ketumbar
1 theel peper
1/2 theel jinten
3 cm jahe

Cara membuat:
bereiding:
Snijd het vlees in stukjes. Wrijf of maal de ingrediënten voor de 
bumbu fijn tot een pasta. Wrijf het vlees in met het zout en het 
asamwater en laat dit 25 minuten intrekken.

Verhit in een pan de olie en fruit de bumbu samen met de serai 
en de laos voor 6 minuten. Voeg dan het vlees toe en bak totdat 
het vlees van kleur verandert.

Dan de kokosmelk toevoegen en kook op laag vuur het geheel 
gaar en totdat de saus indikt. Serveer.

 

Goru Balanga (Maluku)
gekruid gestoofd rundvlees

Bahan-bahan:
ingrediënten:
500 gr rundvlees (schenkel)
5 cm kaneel
4 eetl kecap manis
1/2 theel nootmuskaat
1/2 theel peper
1/2 theel zout
750 ml water
olie

Haluskan:
bumbu:
3 rode lomboks
5 sjalotjes
5 teentjes knoflook
1 theel ketumbar
1/2 theel jinten

Cara membuat:
bereiding:
Snijd het vlees in blokjes van 3x3cm. Wrijf of maal de ingrediënt-
en voor de bumbu fijn tot een pasta.

Verhit in een pan de olie en fruit de bumbu samen met de kaneel 
voor 6 minuten. Voeg dan het vlees toe en bak totdat het vlees 
van kleur verandert.

Dan de kecap, de peper en de nootmuskaat toevoegen en meng 
goed. Vervolgens het water toevoegen en kook op laag vuur en 
afgesloten het geheel gaar en totdat de saus is ingedikt. Serveer
 

Gulai Lemak (NT Barat)
in gekruid kokosmelk gestoofd rundvlees

Bahan-bahan:
ingrediënten:
500 gr rundvlees
750 ml kokosmelk (van 1/2 kokosnoot)
2 theel zout
1 theel palmsuiker
3 eetl olie

Haluskan:
bumbu:
9 sjalotjes
6 teentjes knoflook
5 kemiri noten, geroosterd
4 rode lomboks
6 rode cabai keriting (krullende cayennepeper)
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4 cm lengkuas/laos
1 theel peper
1 eetl ketumbar, geroosterd
1 theel karwij zaad
1 theel zout
1 theel palmsuiker

Cara membuat:
bereiding:
Snijd het vlees in vierkantjes met een dikte van 1/2 cm. Wrijf of 
maal de ingrediënten voor de bumbu fijn tot een pasta.

Meng in een pan het vlees met de bumbu, de kecap en het 
asamwater. 

Voeg dan het water toe en kook het vlees gaar. Dan de olie toev-
oegen en meng goed. Serveer.
 

Karmanaci (NT Timur)
gestoofd gekruid rundvlees

Bahan-bahan:
ingrediënten:
500 gr rundvlees (borst)
700 ml water
4 eetl kecap manis
2 asam jawa
2 cm jahe
4 eetl olie

Haluskan:
bumbu:
9 sjalotjes
5 teentjes knoflook
2 cm lengkuas/laos
2 theel ketumbar
1/2 theel karwijzaad, geroosterd
1 theel peper
1 theel zout

Cara membuat:
bereiding:
Snijd het vlees in dunne plakjes. Wrijf of maal de ingrediënten 
voor de bumbu fijn tot een pasta.

Meng in een pan het vlees met de bumbu, de kecap, de asam 
jawa en de jahe. Voeg dan het water toe en kook het vlees gaar. 

Dan de olie toevoegen en meng goed en kook totdat het vocht 
vrijwel is verdampt. Serveer.
 

Katemak (NT Timur)
gestoofd rundvlees met groenten

Bahan-bahan:
ingrediënten:
1000 gr lamsvlees of geit
1000 ml water
5 kaneel stokjes van 3 cm
2 kruidnagels
3 eetl kecap manis
1 theel palmsuiker
1 theel peper
2 theel zout
2 eetl bawang goreng
3 eetl olie

Haluskan:
bumbu:
9 sjalotjes
6 teentjes knoflook
5 rode cabai keriting (krullende cayennepeper)
4 kemiri noten, geroosterd
1/4 nootmuskaat

Cara membuat:
bereiding:
Snijd het vlees in stukjes. Wrijf of maal de ingrediënten voor de 
bumbu fijn tot een pasta.

Verhit in een pan de olie en fruit de bumbu voor 6 minuten. Voeg 
dan de kaneel en de kruidnagel toe en meng goed.

Voeg dan het vlees toe en bak totdat het vlees van kleur verand-
ert. Dan het water toevoegen en breng aan de kook. Kook verder 
op laag vuur totdat het vlees gaar is geworden.

Meng dan de kecap, de palmsuiker, de peper en het zout erdoor 
en kook totdat de saus indikt. Strooi de bawang goreng erover en 
serveer.

Karmanaci (NT Timur)
gestoofd gekruid rundvlees

Bahan-bahan:
ingrediënten:
1000 gr rundvlees (borst)
1000 ml water
5 eetl kecap manis
5 asam jawa, opgelost in heet water
3 eetl olie

Haluskan:
bumbu:
11 sjalotjes
8 teentjes knoflook
3 cm jahe
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Maak de eend schoon. Verhit in een pan het water samen met de 
eend en de asam jawa en kook het voor 30 minuten. 

Laat de eend daarna afkoelen en vul dan de buik met de bumbu 
en sluit het af met keukengaren.

Pureer de knoflook, de kunyit en het zout. Meng het met de olie 
en wrijf hiermee de eend in. 

Rijg de eend aan het spit en rooster deze boven een houtskool-
vuurtje goudbruin en gaar.
 

Bebek Megoreng (Bali)
gebakken gekruide eend

Bahan-bahan:
ingrediënten:
1 eend
2 serai/sereh/citroengras
3 jeruk purut blaadjes
water
olie

Haluskan:
bumbu:
5 cm jahe
3 cm kencur
7 cm lengkuas/laos
6 teentjes knoflook
1 sjalot
5 rode rawits
1 theel terasi/trasi
1 theel peper
1 theel zout

Cara membuat:
bereiding:
Snijd de eend in 4 stukken. Wrijf of maal de ingrediënten voor de 
bumbu fijn tot een pasta.

Verhit in een pan de olie en fruit de bumbu voor 3 minuten. Voeg 
dan de eend, de serai, de jeruk purut en het water toe en breng 
aan de kook. Dan op laag vuur voor 40 minuten koken.

Schep de eend uit de pan. Verhit in een pan de olie en bak de 
eend bruin en krokant.

Bebek Woku Bungkus Daun Mengkudu 
(Sulawesi Utara)
in noni blad gestoomde gekruide eend

Bebek Goreng (Bali)
gebakken gekruide eend

Bahan-bahan:
ingrediënten:
1 jonge eend
750 ml water
2 salam blad
4 jeruk purut blaadjes
2 serai/sereh/citroengras
olie

Haluskan:
bumbu:
9 teentjes knoflook
3 cm kencur
3 cm lengkuas/laos
1 theel peper
1 eetl ketumbar, geroosterd
1 theel terasi/trasi goreng
1 eetl zout
1 eetl palmsuiker

Cara membuat:
bereiding:
Snijd de eend in 4 stukken. Wrijf of maal de ingrediënten voor de 
bumbu fijn tot een pasta. Meng de bumbu met de eend en laat 
dit tenminste 2 uur marineren.

Verhit in een pan de olie en bak de eend samen met de bumbu, 
de salam en de serai totdat de eend van kleur verandert.

Voeg dan het water toe en kook de eend verder gaar. Schep de 
eend daarna uit de pan.

Verhit in een pan de olie en bak de eend krokant. Serveer.
 

Bebek Guling (Bali)
gevulde eend aan het spit

Bahan-bahan:
ingrediënten:
1 eend
200 gr bumbu genap kecil
30 gr asam jawa
50 gr knoflook
9 cm kunyit
2 theel zout
kokosolie
water

Cara membuat:
bereiding:



acar kupang


