
CCPL – Venlo 
Menu februari 2017 
Thema: India 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vooraf: 
Mulligatawny soep met pappadums 
 
 
Hoofdgerechten: 
Shahi Qorma – Prinselijke kipcurry uit Awadh 
 
Bhuna Gosht – Pittig Lamsvlees uit Punjab 
 
Batani Kedala Kari – Curry met erwten en champignons uit Kerala 
 
Hariyali Macchi – Zeeduivel kebabs 
 
Khare Maash ki Dal – Hartige zwartelinzendal uit Awadh 
 
Zafrani Pulao – Saffraanrijst uit Awadh 
 
Naan en Chapati Brood  
 
RAITA - Yoghurtsaus met komkommer en munt 
 
Mangochutney - bijgerecht 
 
 
Nagerecht: 
Kulfi (ijs) 
  



Informatie vooraf: 
 
Een kennismaking met de Indiase keuken is onmogelijk in 1 menu te 
doen. De veelzijdigheid van de Indiase keuken is enorm. We hebben een 
menu samengesteld dat niet vergeleken kan worden met de normale 5 
gangen die we bij de CCPL gewend zijn. Deze keer beginnen we met een 
soep met pappadums. Mocht je de pappadums liever bij de 
hoofdgerechten serveren kun je ook een stuk naan bij de soep serveren. 
 
Het “hoofdgerecht” bestaat uit 10 verschillende hoofd- en bijgerechten. In 
India zou dat op een thali geserveerd worden, maar dat gaat bij de CCPL 
niet lukken. Tijdens het proefkoken hebben we alle gerechten in kommen 
op het buffet gezet en heeft iedereen zijn eigen bord samengesteld. 
 
Begin in ieder geval als eerste met het maken van de Gemberpasta, de 
knoflookpasta en de hangop van yoghurt. Deze heb je al vrij snel nodig bij 
verschillende gerechten. 
 
Zet meteen twee mensen aan het Naan en Chapati brood. 
 
Er is genoeg ruimte voor multitasking aangezien het nagerecht weinig 
werk is en ook de Raita en de Mangochutney snel te bereiden zijn. 
 
De Indiase keuken is een pittige keuken. Dit menu is redelijk mild 
gehouden. Blijf proeven en spelen met de specerijen om je eigen voorkeur 
in het gerecht te brengen. 
 
Gemberpasta: 
Neem een stuk gember van 14 cm. Schil deze en hak de gember in stukjes. 
De de gember met drie eetlepels water in een blender en draai er een gladde 
pasta van. (pasta is 3 dagen houdbaar) 
 
Knoflookpasta: 
Neem vijf bollen knoflook. Haal de tenen los en pel deze. Snij de tenen in grove 
stukken. Doe de knoflook met drie eetlepels water in een blender en draai er een 
gladde pasta van. (pasta is 3 dagen houdbaar) 
 
Hangop van yoghurt: 
Zet een koffiefilter in een bolzeef en zet de bolzeef op een passende kom. Doe 
400 gram yoghurt in de koffiefilter en laat dit 1 uur staan tot de yoghurt ingedikt 
is. (Snel alternatief voor Hangop in een doek) 
 
 
 
 
 
 
 



Mulligatawny soep met pappadums 
 

scheutje zonnebloemolie 
4  tenen   knoflook, gepeld en fijngehakt 
2  stuks  ui, gepeld en fijngesnipperd 
2  theelepels  sambal manis 
1/2  stuks  mango, in blokjes gesneden (andere helft naar nagerecht) 
1/2  stuks  Elstar appel, geschild en in blokjes gesneden 
   Grote appel ½ en een kleine appel in zijn geheel gebruiken 
4  stuks  aardappels, geschild en in blokjes gesneden 
2  eetlepels  Madras kerriepoeder 

stukje  verse gember (4 cm), geraspt 
2  stengels citroengras, gekneusd en met het mes lichtjes ingesneden 
2  blikken  kokosmelk 
6  stuks  kippenbouillontabletten, verkruimeld 
1  kopje   rijst Awadh 

room 
2  liter  water 
Paar  takjes  peterselie, fijngehakt 
 
 
Verhit een hoge soeppan met wat olie en fruit de aardappels, ui, knoflook, 
Madras kerriepoeder, gember en citroengras zachtjes aan. 
Voeg na enkele minuten de appel en mango toe en fruit even mee. 
Doe dan de sambal erbij 
Voeg de bouillontabletten en 2 liter water toe en breng aan de kook.  
Zet het vuur dan lager en kook zachtjes verder totdat de aardappels gaar en 
zacht zijn. 
 
Verwijder het citroengras en pureer de soep. 
Voeg de kokosmelk toe en warm het geheel nog enkele minuten zachtjes door, 
niet meer laten koken! 
 
Kook de rijst volgens de beschrijving en laat afkoelen. 
 
Doe de afgekoelde rijst in de soepkommen en schep hier de soep op. Garneer 
met een scheutje room en een takje peterselie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pappadums 
 
1  doos   Patak’s Pappadums Naturel 
   maïsolie  
 
Extra:   keukenpapier 
 
Verhit in een koekenpan een laagje van 3 cm maisolie en bak de pappadums één 
voor één in 2-3 seconden tot ze opzwellen en krokant worden. Laat de 
pappadums even uitlekken op wat keukenpapier. (De pappadums zijn ook erg 
lekker om te dippen in de raita en de mangochutney…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Shahi Qorma 
Prinselijke kipcurry uit Awadh 
 
½  buisje  saffraandraadjes 
1  eetlepel warme melk 
100  gram  Ghee (geklaarde boter) 
10  stuks  groene kardemompeulen 
5  stuks  kruidnagels 
2  stuks  kaneelstokken van ca 2,5 cm lang 
2  stuks  laurierblaadjes 
150  gram  middelgrote ui, gesnipperd 
3  eetlepels gemberpasta (Vooraf te maken voor het hele menu) 
3  eetlepels knoflookpasta (Vooraf te maken voor het hele menu) 
2  theelepels koriander, gemalen 
2  theelepels chilipoeder 
8  stuks  kippendijen, in stukjes van 2,5 cm 
7.5  dl  water 
   zout 
 
2,5     dl Hangop van yoghurt (Vooraf te maken voor het hele 

menu) 
1  theelepel Garam Masala 
1  theelepel foelie, gemalen 
1  theelepel kardemom, gemalen 
1  theelepel witte peper uit de molen 
2  druppels rozenwater 
20  stuks  amandelen, geschaafd (garnering) 
3  theelepels aardappelzetmeel 
 
Extra:   koffiefilter of een schone doek voor de hangop 
 
 
Doe de saffraanblaadjes met de warme melk in een kom en laat ze weken tot je 
zo ver bent. 
 
Verhit de ghee in een grote pan met dikke bodem op matig vuur, doe er de 
kardemompeulen, kruidnagels, kaneelstokjes en laurierblaadjes bij en roerbak ze 
ongeveer 1 minuut of tot ze beginnen te knetteren. Doe er de gesnipperde ui bij 
en roerbak  5 tot 7 minuten tot ze goudbruin zijn. Voeg dan de gemperpasta en 
de knoflookpasta toe en roerbak nogmaals 3 minuten. 
Voeg de koriander, chilipoeder en zout naar smaak toe. Roer alles goed door 
elkaar en leg er de stukjes kip bij. Roerbak deze voor ongeveer 5 minuten. Giet 
er dan 2,5 dl  hangop van yoghurt bij en breng het tegen de kook aan.  
Giet er 7,5 dl water bij en laat de stukjes kip 30 minuten pruttelen met de deksel 
op de pan of tot ze gaar zijn. 
Roer er de specerijen door en laat ze nog 10 minuten pruttelen. 
Breng de saus op smaak, roer er het rozenwater en de geweekte saffraan door 
en garneer met de geschaafde amandelen. 
Maak de saus wat dikker door deze te binden met wat met water aangemaakt 
aardappelzetmeel. 
 
 



Bhuna Gosht 
Pittig lamsvlees uit Punjab 
 
3  eetlepels zonnebloemolie 
2  stuks  uien in ringen gesneden 
1  eetlepel gemberpasta (Vooraf te maken voor het hele menu) 
1  eetlepel knoflookpasta (Vooraf te maken voor het hele menu) 
1  theelepel kurkuma gemalen 
2  theelepels chilipoeder 
2  pakken lamsachterschenkel ( 4 stuks) 
2,5  dl  water 
   zout 
 
Verhit de olie in een grote pan met dikke bodem op matig vuur. Doe er de uien 
bij en bak ze 8 tot 10 minuten of tot ze goudbruin zijn. Doe er de gember- en de 
knoflookpasta bij. Bak ongeveer 2 minuten. Voeg de Kurkuma, Chilipoeder en 
zout naar smaak toe. 
Doe het vlees erbij en blijf continu roeren tot het vocht verdampt is. Giet er 2,5 
dl water bij, leg er een deksel op en stoof het vlees ongeveer 90 minuten, tot het 
mals is. 
Hou goed in de gaten dat de pan niet droog kookt. Haal de lamsschenkels 
uit de pan als deze gaar zijn en haal het vlees van de botten. Snijd het vlees in 
stukken van 2,5 cm en doe het terug in de pan. 
 
Draai het vuur hoog en laat het zonder deksel inkoken tot het vocht verdampt is 
en de olie boven komt drijven. 
  



Batani Kedala Kari 
Curry met erwten en champignons uit Kerala 
 
750  gram  erwten (diepvries) 
1.5  dl  arachideolie 
750  gram  champignons in schijfjes 
2  theelepels komijnzaad 
1  theelepel mosterdzaad 
1  theelepel Fenegriekzaad 
2  eetlepels Urad dal (zwarte linzen) (gespoeld en uitgelekt) 
150  gram  ui in ringen gesneden  
4  theelepels gemberpasta (Vooraf te maken voor het hele menu) 
4  theelepels knoflookpasta (Vooraf te maken voor het hele menu) 
1  theelepel chilipoeder 
2  theelepels koriander, gemalen 
1  theelepel kurkuma, gemalen 
250  gram  tomaat in stukken 
60  gram  kokosnoot, vers geraspt 
30  gram  cashewnoten 
20  stuks  curryblaadjes 
   zout 
1  takje  korianderblad, gehakt als garnering 
5  dl  water 
 
Verhit 3 eetlepels olie in een grote pan met dikke bodem op matig vuur.  
Doe er de champignons bij en roerbak ze 4 tot 5 minuten. 
 
Verhit de rest van de olie in een grote koekenpan op matig vuur. Doe er de 
komijn, mosterd en fenegriekzaadjes en de urad dal bij en roerbak ze ongeveer 1 
minuut of tot de zaadjes knetteren. Doe er de uienringen bij en blijf 5 minuten 
roerbakken tot ze lichtbruin zijn. 
Voeg de gember en de knoflookpasta toe en roerbak ze 1-2 minuten of tot het 
vocht verdampd is. Voeg de gemalen specerijen, tomaat en zout naar smaak toe 
en blijf 5 minuten roeren of tot de olie schift. 
Draai het vuur laag. Doe er de kokos, cashewnoten en curryblaadjes bij. Roer 1 
minuut en giet er 5 dl water bij en breng aan de kook. Doe er de diepvrieserwten 
en de champignons bij, draai het vuur laag en laat circa 5 minuten pruttelen. 
Zet de pan van het vuur, breng het gerecht op smaak en garneer het met 
koriander. 
  



Hariyali Macchi 
Skreikababs (winter kabeljauw) 
 
2  eetlepels zonnebloemolie 
1  eetlepel besan (Kikkererwtenmeel) 
600  gram  skrei of alternatief 
1  stuks  citroen (sap) vers 
1  eetlepel  gemberpasta (Vooraf te maken voor het hele menu) 
1  eetlepel knoflookpasta (Vooraf te maken voor het hele menu) 
20  gram  muntblaadjes, gehakt 
40  gram  korianderblaadjes, gehakt 
100  gram  spinazie, gehakt 
2  stuks  limoenblaadjes, gehakt 
½  theelepel kurkuma, gemalen 
3  eetlepels citroensap + extra voor het strooisel - vloeibaar 
1  eetlepel komijn, gemalen 
1  eetlepel koriander, gemalen 
3  stuks  groene pepers, gehakt 
1  theelepel Chaat Masala, voor erbij 
   zout 
 
Extra:   vershoudfolie 
   pennen 
 
Verhit 1 eetlepel van de olie in een pan op laag vuur. Doe er de besan bij en blijf 
continu roeren tot hij lichtbruin wordt. Zet de pan van het vuur en laat de de 
besan afkoelen. 
Snijd de visfilet in gelijke stukjes (2 per persoon) en leg in een glazen platte 
schaal. Sprenkel het sap van 1 citroen erover en doe de gember en 
knoflookpasta en zout naar smaak toe. Hussel goed door elkaar, dek de kom met 
vershoudfolie af en zet de vis even opzij. 
 
Doe de munt, koriander, spinazie, pepers (zaadjes eruit en in stukjes 
gesneden) en limoenblaadjes in een keukenmachine, voeg de resterende olie, 
de kurkuma en 3 eetlepels citroensap aan toe en draai tot een gladde pasta. 
 
Doe de gebakken besan, de gemalen komijn en koriander, de pepers en de 
groene pasta in een grote kom en roer door elkaar. Leg de stukken zeeduivel in 
de marinade. Hussel ze goed door elkaar en zet ze 30 minuten afgedekt in de 
koeling. 
 
Zet de salamander op stand 6 en laat warm worden. Rijg de vis aan pennen en 
bak 3 minuten onder de salamander. Draai de spiesen om en bak nogmaals 2 
minuten. 
Draai de salamander op de hoogste stand en bak de spiezen nog eens twee 
minuten aan iedere kant. 
 
Serveer de vis heet met een extra kneepje citroensap en een snufje chaat 
masala.  
 
Chaat Masala: Kruidenmengsel bestaande uit: Himalaya pink zout, black rock salt, chilies, 
paprika, koriander, kaneel, gember, anijs, lange peper, komijn, groene kardemom, zwarte peper, 
gedroogde mango poeder, kruidnagel, ajowan, citroenzuur, maltodextrine, rietsuiker, koolzaadolie 



Khare Maash ki Dal 
Hartige Zwarte Linzendal 
 
400  gram  Urad dal (zwarte linzen) gespeld en uitgelekt. 
2  eetlepels zonnebloemolie 
3  stuks  uien in ringen gesneden 
1  theelepel knoflook, gemalen 
5  stuks  groene kardemompeulen 
1  stuks  kaneelstokje van ongeveer 2,5 cm 
4  stuks  kruidnagels 
½  theelepel peper 
1  theelepel komijn, gemalen 
1  theelepel chilipoeder 
3  stuks  groene pepers, gesplitst en zonder zaadjes 
1  theelepel verse gember, geschild en geraspt 
1  eetlepel room 
2,5 dl + extra water 

zout 
 
Week de linzen 30 minuten in een kom water. 
Laat ze uitlekken, doe ze in een grote pan met dikke bodem, giet er zoveel water 
in dat ze net onderstaan, en breng ze aan de kook. Voeg naar smaak zout toe en 
kook ze ongeveer 20 minuten tot het meeste water verdampt is. 
 
Verhit de olie in een koekenpan op matig vuur, doe er de uien bij en bak ze 5-7 
minuten tot goudbruin. Houd de helft van de uien apart om als garnering te 
gebruiken. Doe de knoflook bij de rest van de uien in de pan en laat ze heel 
even bakken tot de knoflook lichtbruin is. 
 
Haal de zaadjes uit de kardemompeulen en wrijf ze in een vijzel met het 
kaneelstokje en de kruidnagels tot een fijn poeder. 
 
Doe de gekookte linzen bij de gebakken uien in de pan en bak ze licht. Voeg  
2,5 dl water, alle gemalen specerijen en de pepers en de gember toe. Kook het 
mengsel op laag vuur tot de linzen zacht zijn en je een mooie dikke saus hebt. 
Roer er de room door en garneer de dal met de apart gehouden gebakken uien. 
 
 
 
 
 
 
  



Zafrani Pulao 
Saffraanrijst uit Awadh 
 
1  kilo   rijst 
1  theelepel saffraandraadjes 
2  theelepels warme melk 
1  eetlepel Ghee 
8  stuks  kruidnagels 
8  stuks  groene kardemompeulen 
4  stuks  kaneelstokjes van 2,5 cm. 
2  stuks  ui in ringen gesneden 
1  theelepel knoflookpasta (Vooraf te maken voor het hele menu) 
½  theelepel kurkuma, gemalen 
2  liter  kippenbouillon met blokken 
   zout 
 
Week de rijst 15 minuten met 2 theelepels zout in een grote kom water 
 
Droog de saffraandraadjes op een bakplaat of in een kleine koekenpan. Doe ze in 
een klein schaaltje en giet er de warme melk bij. Laat 10 minuten weken. Vijzel 
de draadjes fijn. 
 
Verwarm de oven voor op 140˚ C. 
Verhit de ghee in een grote pan (die in de oven past!!) op matig vuur. Doe er 
de kruidnagels, kardemompeulen, de kaneel bij en roerbak ze ongeveer 1 
minuut. Doe de uien er bij en roerbak 5-7 minuten tot de uien goudbruin zijn. 
Doe er de knoflookpasta bij en blijf 30 seconden bakken. Doe er de geweekte 
rijst en de kurkuma bij. Roer alles goed door elkaar en laat het mengsel 1 
minuut bakken. Roer er de saffraan door, laat 2-4 minuten koken en giet er de 
kippenbouillon bij. Vul eventueel aan met water totdat de rijst 2 cm onder staat 
en voeg naar smaak zout toe. Roer en breng aan de kook. Draai het vuur laag en 
laat 18 tot 20 minuten met de deksel op de pan koken tot de rijst gaar is en 
bijna alle vocht verdampt is. 
Zet de pan nog 25 minuten in de voorverwarmde oven.  
Serveer de rijst heet. 



Naan 
 
2  eetlepels gedroogde gist 
2  eetlepels suiker 
400  gram+extra bloem 

Nigella zaadjes  
1/2  eetlepel zout 
1  theelepel bakpoeder 
2  eetlepels zonnebloemolie 
4  eetlepels yoghurt 
4  eetlepels melk 
   water 
 
Extra:   vershoudfolie 
 
 
Verwarm de oven  voor op 140° C.  
Doe in een klein schaaltje de gedroogde gist samen met een eetlepel warm 
water. Roer de suiker erdoor en laat het op een warme plek 5 minuten staan 
totdat er een schuimlaag op zit. Meng ondertussen de bloem, Nigella zaadjes, 
zout en bakpoeder. Voeg daarbij de olie, yoghurt en melk en dan het 
gistmengsel. Kneed het deeg met de vuisten ongeveer 10 minuten tot er een 
soepele deeg ontstaat. Doe het deeg in een schaal, dek het af met vershoudfolie 
en laat het op een warme plek ongeveer 15 minuten staan. Verdeel het deeg 
daarna in vier delen. Bestuif de werkoppervlak met bloem en rol de deegballen in 
een ovale vorm uit, dikte van een halve cm (niet te dun, anders worden ze te 
hard!). Plaats de broodjes op een ingevette bakplaat en bak ze in het midden 
van de oven ongeveer 15 minuten. De naan broodjes zijn klaar als ze wat 
gerezen, zacht en kruimelig zijn.  
Serveer ze direct. 
 
  



Recept Chapati (brood) 
 
800  gram  chapatimeel  
2  theelepels zout 
5  dl  lauw water  

Ghee (geklaarde boter) 
 

Extra:   vershoudfolie 
 
 
Meng het meel en het zout in een grote kom. Voeg er langzaam het water aan 
toe, terwijl u het meel goed samenpakt. 
Als zich een zacht deeg gevormd heeft, legt u het op een glad oppervlak en 
kneedt het ongeveer 8 minuten, zodat het glad en stevig is. 
Wikkel de deegbal in vershoudfolie en laat hem 1/2 tot 1 uur rusten. 
Zet een koekenpan op een matige vlam. 
Kneed het deeg nog een keer goed door en verdeel het dan in 30 balletjes van 
gelijke grootte. 
Doop ze in wat meel en rol ze dan uit op een met meel bestoven oppervlak. 
Maak ze zo rond mogelijk, met een doorsnee van ongeveer 15 cm. Houd wat 
meel bij de hand om de chapati’s te bestuiven terwijl u ze rolt. 
Klop het overtollige meel van een chapati en leg hem in de voorverwarmde 
koekenpan. 
Als er na ongeveer een minuut kleine, witte blaasjes aan de bovenkant van de 
chapati verschijnen en de randen beginnen om te krullen, kunt u de chapati met 
een tang omdraaien en de andere kant bakken, tot ook daar luchtbelletjes 
verschijnen. 
Haal de chapati van de plaat en leg hem met beide kanten een paar seconden 
over een open vlam, zodat het broodje begint op te zwellen als een bal. 
Een chapati die klaar is, moet helemaal gaar zijn, zonder vochtige plekken, en 
aan beide kanten bruine vlekjes hebben. 
Smeer wat Ghee over een van de kanten. 
 
  



Raita  
Yoghurtsaus met komkommer en munt 
 
Indiaas eten kán vrij pittig zijn. Daarom is het verstandig om altijd een zoet 
(mangochutney) en/of fris bijgerecht te serveren: zoals deze Raita.  
 
 
1000  gram  Griekse yoghurt 
2   stuks  komkommers 
6-8  takjes  verse munt 
2/3  theelepel komijnzaad, gemalen 
2  theelepels peper 

snufje  zout 
 
Halveer de komkommer en verwijder de zaadlijsten 
Rasp de komkommer 
Giet het vocht van de komkommer af 
Leg een paar muntblaadjes apart en snijd de rest heel klein. 
 
Trek de muntblaadjes van hun steel 
Bewaar wat blaadjes en stapel de rest 
Snijd de stapel in fijne reepjes 
Snijd de reepjes fijn 
 
Doe de munt bij de komkommer. Voeg 1 theelepel peper, een snuf zout en 1/3 
theelepel gemalen komijnzaad aan de komkommer toe. Schep vervolgens de 
yoghurt door het komkommermengsel en roer alles goed door elkaar. 
 
Uitserveren 
Strooi de muntblaadjes over de raita en zet de schaal op tafel met de rest van de 
gerechten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mangochutney 
 
2  stuks  mango`s  
1  teentje  knoflook, geperst 
1  stuks  kleine ui, gesnipperd 
1  stuks  rood pepertje (zonder zaadje) 
1  dl   wijnazijn, wit 
125  gram  suiker of honing 
100  gram  rozijnen 
1  cm   verse gember, geraspt 
1  theelepel  mosterdzaad 
   peper en zout 
 
Extra:   handschoenen 
 
 
Fruit de ui, knoflook en de mosterdzaadjes. Verwijder de zaadjes uit de peper en 
laat de rozijnen wellen in een kopje water. Rasp de gember en snij de mango`s 
in kleine stukjes. Doe alle ingrediënten in een pannetje en laat het geheel goed 
doorkoken tot het een dikke saus wordt. Als je het te pittig vindt, kun je de rode 
peper weer verwijderen voordat je alles met een staafmixer pureert. Breng het 
op smaak met zout en peper.  



Kulfi ijs 
 
 
6  dl   room 
6  dl   melk 
2  blikken gecondenseerde melk 
2  eetlepels heldere honing 
4  eetlepels  gehakte pistachenoten 
1  eetlepel  rozenwater 
½  stuks  Mango (van de soep) 
 
Verwarm in een pan met dikke bodem de room, melk, gecondenseerde melk en 
honing. Breng al roerend zachtjes aan de kook en laat 45 minuten zacht trekken 
op een zeer laag vuur. Neem de pan van het vuur, roer de pistaches en het 
rozenwater erdoor.  
Laat het mengsel daarna afkoelen. Draai het mengsel in de grote ijsmachine tot 
ijs. Bewaar het ijs tot gebruik in de diepvries. 
 
 
Uitserveren 
Neem het ijs uit het vriesvak en laat het even staan om zachter te worden.  
Schep een flinke bol ijs in een Koffiekopje en geef er wat klein gesneden mango 
bij.  
 
Opmerking:  
Dit is zeer machtig roomijs.  
Kulfi wordt traditioneel in kegelvorm geserveerd.  
 
 


