
  

HET RECEPT VAN VADOUVAN.  

Een zeer goede kennis uit India, kwam me te hulp met een recept. Ze woont in het 
Zuiden van het land, en kan ontzettend lekker koken. En als er IEMAND is, die dit 
zuivere recept moet hebben is zij het. Lakshmi kan echt geweldig koken.  Praten 
trouwens ook ! Want twee uren later had ik toeter-oren. Maar ook een recept van 
VADOUVAN ! 

KOMT-TIE : 

Neem een middag de tijd. Lakshmi zei dat je er een grote portie van moest maken, 
want je gaat dat in kleine hoekjes van een boterhamzakje  invriezen. Doe dan een 
flinke theelepel in de hoek van een boterhamzakje. Leg er een knoop in, en knip de 
rest af. Al deze zakjes doe je in een diepvriesbakje , en doe dit in de vriezer. 

HET RECEPT VAN VADOUVAN : 

* 1 kilo uien, in stukjes gesnipperd. 

* 450 gram sjalotjes, in stukjes gesnipperd. 

* 10 teentjes knoflook, gepeld en grof gesnipperd. 

*  1 flinke grote duim verse gember, heel fijn gesnipperd. 

* 1/4  kopje plantaardige olie. 

*  1 theelepel fenegriek zaadjes. 

*  1 eetlepel verse , dun gesneden curryblaadjes ( of 2 theelepels gedroogde) . 

*  1 eetlepel gemalen komijn. 



*  1 theelepel gemalen cardemom. 

*  1 theelepel gemalen kurkuma. 

*  1/2 theelepel geraspte nootmuskaat. 

*  1/2 theelepel hete rode pepervlokken. ( of iets minder,.. naar smaak). 

*  1/4 theelepel gemalen kruidnagel. 

*  1/2 theelepel gemalen kaneel. 

*   1 eetlepel gedroogde kokos. 

*  Zout ( Lakshmi neemt een eetlepel, maar dat lijkt me wel veel) , en 1 theelepel vers 
gemalen peper. 

* Optioneel : een eetlepel gedroogde rozenblaadjes, 

EN DAN : 

* Verhit de olie in een zware pan. Een braadpannetje is prima. Doe de uien, sjalot, 
knoflook erin en roer tot ze goudbruin zijn. Dat duurt ca 25 minuten. 

* Stamp de fenegriekzaden fijn in de vijzel. 

* Meng alle specerijen door elkaar, inclusief zout en peper. 

*  Doe dit bij het uien mengsel. 

* Laat het op laag vuur sudderen, ca 10 minuten. Blijven roeren. 

* Dan pak je een grote bakplaat, leg daarop bakpapier. 

* verspreid het mengsel er ZO DUN MOGELIJK EN GELIJKMATIG over. 

*  Verwarm de oven op ca 180  C voor. Schuif de bakplaat erin, en laat het ongeveer 
een uur , (uur en een kwartier)in de oven  warmen. Tot het bruin is en nauwelijks 
vochtig. 

VERVOLGENS :  

* Haal je het eruit, laat het mengsel afkoelen. 

*  Neem  boterham zakjes, doe ca een eetlepel van dit mengsel in de hoek van het 
boterhamzakje. Knoop het dicht. Knip de rest van het zakje af. Ik neem kleine beetjes, 
en grotere hoeveelheden. Ligt eraan hoeveel eters ik krijg. Dan is er wat te kiezen. 
Neem geen al te grote hoeveelheden, want het is een krachtig mengsel.  



* Doe al deze zakjes in een diepvries bak.  

KLAAR , je hebt nu VADOUVAN.  

ABSOLUUT UNIEK !  Eet smakelijk     .  

 


