
Sambal “wilde” tomaat    

 

Ingrediënten       Veganistisch 

voor 1 potje bereidingstijd: 30 minuten 

 

250 gram “wild wonders” tomaatjes 

7 rode pepers, zonder pitjes 

3 kleine rode uien 

3 teentjes knoflook 

stukje gember, ongeveer 2 cm (zonder schil) 

2 eetlepels palmsuiker  

2 blaadjes djeroek peroet (limoenblaadjes) 

2 eetlepels plantaardige olie  

1 serehstengel, gekneusd en geknoopt 

1 eetlepel dadelstroop 

½ citroen, alleen het sap 

½ theelepel zout   

 

keukenhulpjes: 

 

keukenmachine 

wadjang/wok 

potje, gesteriliseerd 

 

 

Aan de slag  

   Voorbereiding:  

In dit recept zitten ingrediënten die je 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.  

 

   Bereiding: 

Was de rode pepers, snij de groene steeltjes eraf en rol/wrijf de pepers tussen je handen zodat de pitjes eruit vallen. Snij de pepers in stukjes van ongeveer 2 cm. Pel de rode uien en snij 

ze in vieren. Ontdoe de teentjes knoflook van hun velletjes en snij ze in tweeën. Snij de gember in kleine stukjes. Pureer in de keukenmachine de pepers, rode uien, knoflook en gember.  

Was de tomaatjes en snij ze in vieren, verwijder de pitjes. Pureer de stukjes tomaat in de keukenmachine.  

Verhit de olie in de wadjang/wok en fruit het pepermengsel even aan. Voeg het citroensap en de palmsuiker toe en laat even meebakken. Voeg de gepureerde tomaatjes, de 

serehstengel, de djeroek peroet blaadjes en het zout toe en laat het mengsel twintig minuutjes zacht sudderen. Haal daarna de serehstengel en de djeroek peroet blaadjes uit de sambal 

en voeg de dadelstroop toe en meng goed door, doe de sambal daarna in het potje en laat de sambal afkoelen. 

Je kunt de sambal minstens twee weken bewaren. Zet de sambal na opening in de koelkast.        

Deze sambal is vrij zacht van smaak en niet zo enorm heet, fijn om eens te proberen als je nog niet zo’n ervaren “hete eter” bent ;-)  

- een Cooking & Sharing recept om te delen - 

Blue Bottle Gifts 

http://www.degezondeapotheker.nl/vensterpags/vetomaat_wildwonders.htm
http://www.aziatische-ingredienten.nl/djeroek-poeroet/
http://allrecipes.nl/recept/14558/potjes-steriliseren--voor-inmaken-.aspx

