
Indiase uienbeignets

Boodschappen ca 4 pers. (ca 14 stuks)

2 grote uien, in hele dunne halve ringen

1 groen rawit peper, grof gehakt

10g verse koriander, fijn gehakt

110g kikkererwtenmeel

halve tl chili poeder

halve tl kurkuma

1 tl komijnpoeder

kwart tl asafoetida (duivelsdrek)

2 tl garam masala

anderhalve tl zout

halve tl suiker

halve tl backingsoda

zonnebloemolie om de beignets te bakken

Bereiding:

Snij de uien in hele dunne ringen en snij ze dan in stukjes van 2-3cm lengte.

Meng dan de koriander en de rawit peper goed door de ui.

Meng het kikkererwtenmeel met de suiker, backingsoda en al de andere kruiden goed door elkaar. 

Werk dan het kikkererwtenmengsel goed door het uienmengsel en voeg er dan 3 el water bij en meng het 

met je handen goed door elkaar tot het een beetje homogene massa is. Voeg zo nodig nog 1 extra el water toe. 

Laat het mengsel even rusten. Verhit ondertussen de olie in een frituurpan tot 130 graden.

 Maak dan met je handen mooie bolletjes, zo groot als een kleine golfbal en leg deze dan even op een bord.

Druk ze dan een klein beetje plat  en laat voorzichtig met een lepel in de olie zakken.

Bak de beignets dan in 6-8 minuten per 6 stuks af.

Neem ze uit het vet met een schuimspaan en laat goed uitlekken op keukenpapier.

Serveer met munt of bijvoorbeeld tamarinde chutney met tomaat. 

( https://bourondisch.files.wordpress.com/2021/11/tamarinde-chutney-met-tomaat.pdf)

Muntchutney
Ingrediënten:

30 g verse munt, alleen de blaadjes, fijngehakt

20 g koriander, fijngehakt

1 kleine ui, grof gehakt

2-3 groene rawit-pepertjes

4 eetlepels yoghurt

½ theelepel suiker

2 theelepels + extra limoensap

Bereiden.

Maal in de keukenmachine of met de staafmixer de munt, koriander, ui, rawit-pepertjes, 

yoghurt, 1 theelepel zout en de suiker tot een glad geheel. Voeg de 3 theelepels limoensap en 

3 eetlepels water toe en meng kort door. Breng eventueel verder op smaak met extra zout en 

extra limoensap.

Luchtdicht en koel bewaard is de chutney ongeveer een week houdbaar.

.

 

Bron: recept van Paulami Joshi


	Pagina 1

