DE SMAAK VAN

ZANZIBAR

KRUIDEN EN INGREDIËNTEN

ZELF KRUIDEN MALEN
Het zelf malen van zaden geeft een ongelooflijk geurig resultaat, ik kan u dat ten zeerste aanbevelen.
Het gaat als volgt:

Met een vijzel
Rooster de zaden in een pan zonder olie, dan worden ze zachter. Stamp ze vervolgens fijn in een vijzel. Zeef
het mengsel zodat er een mooi poeder overblijft en de hulzen en vezels achterblijven.

Met een koffiemolen of blender
Bij gebruik van een machine is vooraf roosteren niet nodig. Een koffiemolen heeft een mooie maat voor het
malen van zaden en is snel en zeer gebruiksvriendelijk. Zelfs voor peperkorrels bewijst hij goede diensten;
een handvoorraad versgemalen peper werkt makkelijk in de keuken. Een elektrische koffiemolen is voor
ongeveer 20 euro te koop.

Bewaartijd van kruiden
Hele zaden kunt u lang bewaren. Als u ze in een afgesloten bus of pot bewaart is drie jaar geen probleem.
Gemalen kruiden verliezen op den duur hun aroma dus die kunt u het best binnen een jaar gebruiken.
Tenzij u de gemalen kruiden in een luchtdichte zak bewaart in de diepvries. Dan blijft het aroma bewaard
en dat is vooral lonend bij versgemalen kruiden. Dus als u het koken met kruiden in uw kookstijl gaat opnemen, is het handig om ruime hoeveelheden zaden in huis te hebben en steeds beperkte hoeveelheden te
malen, zodat u die altijd vers ter beschikking heeft.
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YOGHURTRAITA
Nodig:
1 eetlepel olie
1/2 theelepel komijnzaad
1/2 komkommer, geschild, zonder zaadlijsten en zeer fijn gesneden
250 ml. (dikke) yoghurt
1 teen knoflook, geperst
1/2 theelepel gemalen komijn
1 eetlepel citroensap
2 eetlepels fijngesneden muntbladeren

Bereiding:
 Verwarm de olie in een kleine pan en doe de komijnzaadjes erbij.
Laat ze bakken tot ze ‘ploppen’ en laat ze dan wat afkoelen.
 Meng vervolgens alle ingrediënten in een kom tot een mooi mengsel.
 Dek het af en zet het minimaal een half uur in de ijskast weg.

Dit bijgerecht is heerlijk fris van smaak en combineert goed met kruidige gerechten. Maar u kunt het ook samen
met een chapati als snack eten.

THE LABOUR OF LOVE
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ZOETZURE WORTELSOEP
Nodig:
olie om in te bakken
1 ui, fijngesneden
2 theelepels gemalen koriander
750 gram wortelen of winterpeen
3 eetlepels zoete chilisaus
1 bouillonblokje (tuinkruiden)
zout en peper naar smaak
verse koriander of peterselie

Bereiding:
 Maak de wortelen schoon en snij ze in stukken.
 Zet een ruime hoeveelheid water op om die straks kokend bij de soep te doen.
 Verwarm de olie in een soeppan en bak de uien tot ze zacht zijn. Voeg vervolgens de gemalen koriander toe en laat deze even meebakken, doe daarna met
de wortelen hetzelfde.
 Doe het kokende water erbij (ongeveer anderhalve liter), het bouillonblokje, wat zout en de chilisaus en
laat het geheel koken tot de wortelen gaar zijn (15 minuten).
 Pureer de soep, voeg naar smaak peper en zout toe en serveer met verse groene blaadjes.
In deze soep kunt u ook tomaat en (soja)room verwerken, bijvoorbeeld een pakje tomatensoep of blikje tomatencrèmesoep in plaats van het bouillonblokje of een paar verse tomaten meekoken en een scheut room vlak voor
het opdienen. Om de zoetzure smaak te versterken, kunt u citroensap (per eetlepel) en suiker (per theelepel)
toevoegen.

SOEP
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