
Griesmeel pudding met 
Saffraan (Rava Kesari) 

Deze zeer verfijnde pudding met saffraan geldt in India 
als ‘voedsel voor de Goden’. En wordt daarom ook 
vaak op Feestdagen bereid. De prachtige oranje-gele 
kleur komt van de saffraan. En de Ghee zorgt voor de 
zachte consistentie. In bijna alle gebieden en regionen 
van India kent men deze griesmeel pudding. En iedere 
regio heeft ook zijn eigen recept. Soms met extra 
ananas, soms met extra bananen, soms met kokos of 
met nootjes. Met stukjes amandelen. Mmmmmm. 

Alles is lekker bij deze saffraan griesmeel pudding. De suiker, die is toegevoegd, kun 
je het beste vervangen door ‘kokosbloesem suiker’. Dit geeft je lichaam geen 
suikerpiek. Een goede Appie Heijn heeft deze suikersoort vaak wel.  

Nodig  voor 4 personen ;  

 150 ml geklaarde boter (Ghee) 
 150 Griesmeel 
 150 (kokosbloesem) suiker 
 1 pluk saffraandraadjes (ca 20 stuks) 
 450 ml warme melk 
 1 mespunt gemalen kardamom 

 2 theelepel gewelde rozijnen (leg ze ca 10 minuten in warm water) 

Bereiden ;  

1. De geklaarde boter (ghee) in een braadpan met een zware bodem verhitten. 
Doe daarin de griesmeel en rooster het tot je de griesmeel ruikt en het een 
beetje roze kleurt. Draai het vuur laag.   

2. Doe de (kokosbloesem) suiker erbij. En roer net zo lang tot het is gesmolten in 
de geklaarde boter. 

3. Roer de saffraan draadjes door de warme melk, en doe alles nu in de andere 
pan met de griesmeel, boter en de suiker. 

4. Met een klopper alles krachtig door elkaar roeren. Dit is omdat er geen 
klontjes in de griesmeel mogen komen.  

5.  Doe nu de kardamom en de rozijnen erbij. Draai het vuur laag. 
6. Doe het deksel op de pan en laat het ca 10 a 12 minuten pruttelen, totdat de 

griesmeel gaar is.  
7. Haal het van het vuur. Laat even 5 minuutjes staan en serveer het warm.  

Met amandelen ? Of met honing erover ? Of met ananas ? Of gewoon zoals het is,.. 

Met een hartelijke groet van Tieneke   


