
Eet smakelijk!

Tip van meester Alexander

pittige sambal oelek
Houd je net als ik heel erg van nasi goreng? Maak er dan eens sambal bij van pepers 
van je eigen tuin. Sambal is wel een pittige saus. Te pittig vind ik niet lekker, dus ik 
gebruik altijd maar een klein beetje. Als je te veel gebruikt, staat je mond in brand.

Wist je dat…
• Bijna elk land heeft zijn eigen vorm van pittige saus. Surinamers maken Surinaam-

se sambal van Madame Jeannettes, Sriracha komt uit Thailand en sambal komt uit 
Indonesië.

• De bekendste sambal is sambal oelek. Omdat deze sambal niet wordt gebakken, is 
hij erg pittig. De naam komt van de stamper van de vijzel die ook wel ‘oelek’ wordt 
genoemd.

• Pepers zitten vol vitaminen en bevatten zelfs meer vitamine C dan een  
sinaasappel! Ook helpen pepers tegen stress en hoofdpijn.

• Heb je iets teveel sambal in je mond gestopt? Drink dan geen water, want dat 
maakt het alleen maar erger. Het beste kun je kiezen voor een warme drank zoals 
muntthee. Ook zuivelproducten, brood en rijst werken erg goed om je mond te 
blussen. Daarom drinken ze in India bijvoorbeeld vaak een lassi bij de maaltijd. Een 
drankje op basis van yoghurt.

Hoe maak je het klaar?
1. Was de pepers.
2. Snijd de kroon eraf (de groene bovenkant van een peper) en snijd de pepers in 

grove stukken.
3. Doe de stukken peper in de vijzel (of de staafmixer), samen met een theelepel 

zout. Maal de peper fijn.
4. Doe nu een theelepel olie en een theelepel azijn bij de gemalen peper in de vijzel. 

Vijzel nog even door. En dan heb je sambal!
5. Doe de sambal in een potje en doe de deksel erop.
6. Schrijf op het etiket wat in het potje zit, wat de ingrediënten zijn en de datum 

waarop je de sambal hebt gemaakt.

Ook voor ouders
Het schooltuinteam heeft de lekkerste en voor kinderen makkelijk te bereiden 
recepten voor jullie verzameld op schooltuinrecepten.nl. 

Schooltuinrecepten
Groente uit je tuin op je bord

Ingrediënten
• 2 pepers
• 1 theelepel olijfolie 

(5 ml)
• 1 theelepel azijn (5 

ml)
• snufje zout

Nodig
• mesje
• snijplank
• vijzel (of staafmixer)
• potje (ca. 50 ml)
• pen of potlood
• etiket

http://www.schooltuinrecepten.nl

