
Rec826 12 december 2018

Rendang Daging

van: ’Keto en zo’

Benodigdheden:

4 grote uien
Kruidenpasta:
6 tenen knoflook
4 cm verse gember
1 rode peper
3 tl komijnzaadjes (of gemalen komijn)
3 tl ketoembar (= gemalen koriander)
11
2 tl citroengras

1 tl laos
1 tl kerrie
2 tl kurkuma
1 tl sambal, of gemalen chilivlokken naar smaak
6 el kokosvet
Stoofvlees:
± 2 kilo riblappen of sucadelappen
4 laurierbladen
5 el kokosrasp
Stoofvocht:
21
2 el citroensap

400 ml kokosmelk
4 el coconut aminos (of tamarisaus)
warm water
verse peper en Keltisch zeezout
eventueel konjakpoeder (koolhydraatarm bindmiddel)

Bereiden: Maak uien en knoflook schoon en schil de gember. Verwijder de zaadjes van het
pepertje. Snijd de uien grof. Hak de knoflook, gember en het pepertje fijn en doe ze in een
apart kommetje. Meet daar de kruiden en de sambal bij af. Roer deze kruidenpasta door
elkaar.

Snijd het vlees in kleine stukjes. Verhit het kokosvet in een grote braadpan. Bak hierin de
kruidenpasta even aan. De geuren en smaken komen op deze manier veel beter vrij. Voeg
dan de uien toe en smoor ze in de kruidenpasta. Doe het vlees erbij en bak het vlees even
aan tot het wat bruin wordt. Voeg dan de laurierbladen en de kokosrasp toe.

Warm het citroensap, samen met de kokosmelk en de coconut aminos op in een apart pannetje.
Voeg het dan toe aan het vlees in de braadpan. Vul aan met warm water tot het vlees (bijna)
onder staat en breng op smaak met verse peper en zeezout. Laat het vlees dan een paar uur
pruttelen op laag vuur, totdat het gaar is. Je kunt daarna eventueel het vocht in laten koken
of het vocht binden met konjakpoeder.

• Low carb
bereidingstijd: 21

2 uur

Opmerking: Heerlijke kruidige stoofschotel! Lekker met bloemkoolrijst en pittige boontjes
(met ui en pepertje of sambal) of sajoer boontjes.
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