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GEROOKTE MAKREEL 
MET TEMPÉ EN TOFU
Sayur oblok-oblok ikan

De rokerige smaak van de vis, de zoet-pittige saus en de smaak en de geur van de petehbonen 
maken dit tot een bijzonder gerecht. ‘Als je niet van makreel houdt kun je ook grote garnalen 
gebruiken’, schreef mijn moeder in haar recept. Als mijn zus Murly dit voor ons maakt wordt het 
stil aan tafel.
Krupuk rambak is kroepoek gemaakt van runderhuid en is te koop bij goed gesorteerde toko’s. 
Deze kroepoek wordt zacht zodra je het door het gerecht schept, maar dat hoort zo. Naast veel 
smaak geeft het een fijne textuur aan dit gerecht.

5 PERSONEN — 1 UUR EN 30 MINUTEN

3 sjalotten, in fijne plakjes
3 tenen knoflook, in fijne plakjes
3 lomboks, in fijne ringen
3 rawits, in fijne ringen
3 cm kurkumawortel, in fijne plakjes
1 tl zout
olie, om in te bakken en frituren
4 cm laos, gekneusd
2 salamblaadjes, gekneusd
3 limoenblaadjes, gekneusd
10 petehbonen (diepvries of koelvers), 

in repen
400 g tofu, in blokjes van 2½ × 2½ cm
200 g tempé, in blokjes van 

2½ × 2½ cm
500 ml dunne kokosmelk
1 tl palmsuiker, fijngesneden
2-3 gerookte makrelen (ca. 800 g), in 

moten
½ zak krupuk rambak, optioneel

Maal de sjalotten, knoflook, lomboks, rawits en de 
kurkumawortel met het zout in een vijzel fijn.

Verhit wat olie in een wok op middelhoog vuur en fruit 
er de boemboe ongeveer 5 minuten in. Voeg de laos, 
salamblaadjes, limoenblaadjes en de petehbonen toe en 
fruit nog 2 minuten mee.

Verhit ½ liter olie in een pan op middelhoog vuur. 
Frituur de tofu en de tempé in porties goudbruin. Laat 
uitlekken op keukenpapier.

Voeg de kokosmelk en 500 milliliter water toe en breng 
dit aan de kook. Zet dan het vuur laag en voeg de tofu, 
tempé en de palmsuiker toe. Schep alles goed om.

Voeg vlak voor het serveren de makreelmoten toe en 
warm die goed door. Schep niet meer om zodat de 
vismoten intact blijven, maar lepel de saus over de vis.

Bestrooi met de kroepoek. Schep eenmaal goed door en 
draai het vuur uit.




