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Hoofdgerecht : ROTIE MET MOERGIE ALOE EN PITJIL 
 
  Ingrediënten:  Roti: 

Kneed het bakmeel met water en zout tot een soepel deeg. Vorm een bal van het deeg en laat 1 
uur rusten. 
Kook de erwten in 20 tot 25 minuten tot ze net aan gaar zijn en laat ze uitstomen. Houd het 
vocht achter. 
Voeg de komijn, knoflook en Madame Jeannette peper (ontpit) aan de erwten toe en maal het 
geheel in de keukenmachine fijn tot een pasta. 
Vorm 12 balletjes van het deeg en maak in elk deegballetje een kuiltje. Vul dit kuiltje met het 
spliterwtenmengsel en knijp het dicht zodat opnieuw een bal ontstaat. Bestuif de werkplek met 
bloem en rol de bal uit tot een platte pannenkoek. 
Verhit een steelpan met dikke bodem (loeiheet), smeer de roti’s aan één zijde in met wat 
geklaarde boter en bak, smeer de andere kant in met de boter en bak ook deze in korte tijd 
goudbruin. Pas op voor verbranden door de hitte. Houd de roti’s warm in de warmhoudkast.  
 

Kerrie kip: 
Bak de met peper en zout gekruide kip in ruim olie aan alle kanten bruin. Schep de kip en twee 
derde van de olie (als dat nodig is) uit de pan. Verwijder 2/3 van de olie en bak, op hoog vuur, al 
roerend de ui, knoflook, massala, de 3-4 ringetjes fijngesneden peper, zwarte peper en 
komijnzaad. Voeg na 3 minuten de tomaten toe. Bak deze ook nog 2 minuten al roerend mee. 
Blus af met de kippenbouillon. Breng het geheel even aan de kook, draai het vuur laag en voeg 
de kip toe. Laat het geheel met het deksel op de pan 45 minuten zachtjes stoven. 
Aardappel:  
Snijd de aardappelen op de snijmachine zeer dun en bak vlak voor het uitserveren hiervan chips.  
Kousenband: Verhit in een pan de olie, fruit de gesnipperde ui en knoflook en voeg de 
kousenband toe. Bak deze 2 minuten aan. Houd het vuur hoog en voeg steeds kleine beetjes 

water toe. Hierdoor bakken en garen de bonen sneller. 
 

Kook de eieren 5 minuten en maak ze in ijswater volledig koud (de dooier is nu nog niet 
helemaal gestold). Pel ze en dep ze droog. 
Bak de eieren in ruim olie aan alle kanten bruin en voeg ze toe aan de masalasaus. 
Laat de eieren minimaal 10 minuten mee sudderen in de saus vlak voor het uitserveren. 

250 gr zelfrijzend bakmeel  
150 ml water  
7 gr zout  
70 gr gele spliterwten  
½  el gemalen komijnzaad  
1 tn knoflook  
1 peper madame jeannette   
  2 ringetjes hiervan  
    
    
12  drumsticks van kip  
2  aardappels  
100 ml arachideolie  
1  ui  
2 tn knoflook (fijngehakt)  
20 gr Hindoestaanse massala 

(kerrie) 
 

  zwarte peper  
1 tl komijnzaad  
2  Tomaten, ontveld en in blokjes  
300 ml kippenbouillon  
1 peper madame Jeannette  
  3 – 4 ringetjes hiervan  
400 gr Kouseband vers  
30 ml olie  
1 tn knoflook  
1  ui (gesnipperd)  
    
6  eieren  
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Pitjil met pindasaus 
 
Pitjil:  
Snij de kouseband en kool in gelijke stukken (ca. 3 cm.) en kook apart beetgaar met wat zout. 
Afspoelen met koud water, laat uitlekken. 
Blancheer de taugé ca. 30 seconden en meng alle groenten. 
Verdeel over de bamboe schaaltjes 
 
Pindasaus:  
Verhit de olie en fruit hierin de ui totdat het kleurt. Voeg knoflook toe en schep om. Voeg suiker 
en sambal toe, roer goed door en voeg vervolgens pindakaas en kokosmelk toe. 
Eventueel wat water als het te dik wordt. Citroen, ketjap en sojasaus er doorheen roeren. Laat 
enkele minuten zachtjes koken, roer regelmatig. 
 
Serveren: 
Leg op elk warm bord een warme roti, verdeel de kip met de aardappelen en de saus op de roti, 
Garneer met de kousenband en een half  ei. Giet wat pindasaus over de pitjil en plaats de pitjil 
naast het bord. 

 
Wijnadvies:  La Maestrelle – Toscane 2010 
 
 
 

    
    
1  spitskool  
300 gr kouseband  
250 gr tauge  
  zout  
    
    
    
30 ml zonnebloemolie  
1  ui (gesnipperd)  
2 te knoflook (fijn gesnipperd)  
1 el bruine basterdsuiker  
2 el sambal oelek  
350 gr grove pindakaas  
400 ml dunne kokosmelk  
15 ml citroensap  

30 ml ketjap manis  
30 ml sojasaus  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 


