
Sambal goreng tempeh    

 

Ingrediënten       Veganistisch 

voor 4 personen bereidingstijd: 30 minuten 

 

400 gram tempeh 

150 ml olie, bv rijstolie 

1 rondje gula djawa (= Indische palmsuiker) 

1 rode peper, zonder pitjes, in kleine stukjes   

2 teentjes knoflook, uitgeperst 

1 eetlepel ketjap manis 

1 theelepel sambal, ik gebruik sambal badjak  

1 theelepel asem (= tamarinde pasta) 

2 blaadjes daun salam (= Indische laurier) 

½ theelepel laospoeder 

1 theelepel zout   

stukje fijngesneden rode en groene peper als 

garnering 

keukenhulpjes: 

 

maatbeker 

steelpan met dikke bodem 

wadjang/wok 

keukenpapier 

schuimspaan  

 

 

Aan de slag  

   Voorbereiding:  

In dit recept zitten ingrediënten die je soms niet bij de supermarkt kan kopen, daarom raad ik je aan om eerst even naar een toko (Indische supermarkt) te gaan, daar vind je alles wat je 

nodig hebt.  

Verwarm het rondje gula djawa in een steelpannetje met 25 ml water op een zacht vuurtje. Zodra de gula djawa gesmolten is (tussendoor af en toe even fijnprakken) zet je het vuur uit. 

Roer er de sambal, asem, ketjap manis, de laospoeder en zout door en zet deze “boemboe” even apart.  

   Bereiding: 

Snij het blok tempeh in de lengte in lange plakken van ongeveer 0,5 cm dik. Snij deze plakken daarna in de breedte in stukjes van 0,5 cm, zodat je langwerpige reepjes overhoudt van 

ongeveer 3 cm hoog x 0,5 cm dik. Verwarm de olie in de wadjang/wok en bak (in gedeelten) de tempeh tot deze goudbruin van kleur is, laat uitlekken op keukenpapier. Giet voorzichtig 

de hete olie uit de wadjang/ wok totdat er ongeveer nog 1 flinke eetlepel olie over is. Bak hierin de fijngesneden rode peper, de daun salamblaadjes en uitgeperste knoflook even aan en 

giet de boemboe erbij. Als laatste voeg je de gebakken tempeh toe en schep je alles goed door zodat de tempeh een beetje kleverig wordt. Haal de daun salam blaadjes eruit, 

besprenkel met de stukjes rode en groene peper en serveer als bijgerecht bij een rijsttafel of met (zilvervlies) rijst en groenten. Eet ze lekker        

Oja, ik ben wel half Indisch, maar kan niet zo goed tegen heet eten, vandaar dit milde recept ;-) Natuurlijk ben je vrij om meer pepers/ sambal toe te voegen. Ook kan je verse laos 

gebruiken i.p.v. poeder. Vergeet het schijfje laos, net als de daun salam blaadjes, dan niet na afloop uit je gerecht te halen.  

- een Cooking & Sharing recept om te delen - 

Blue Bottle Gifts 

http://www.indonesisch-culinair.nl/ingredient/142-gula-djawa.html
http://www.indonesisch-culinair.nl/ingredient/1-asem.html
http://www.indonesisch-culinair.nl/ingredient/107-daun-salam.html
http://www.indonesisch-culinair.nl/ingredient/286-laospoeder.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boemboe

