
Premium

!Extra info stelling

Op vakantie naar buitenland moet kunnen, ondanks corona

STELLINGSTELLING

Eens

Oneens

Meer artikelen

DOWNLOAD ONZE APP VOLG ONS

Lees de digikrant

Home

Nieuws

Regio's

Sport

Extra

Digitale krant

Abonneren

Privacy voorkeuren beheren

Dunja Keuken levert gevarieerd en gezond eten, een feestmaal | recensie

Maureen Khodabaks zag de orders toenemen. ’Het gaat fantastisch!’
© Foto United Photos/Paul Vreeker

Hoofdfoto: United Photos/Paul Vreeker, Tekst en foto’s: Bartlema & Co 22/01/2021 om 10:50

Dat een lockdown voor de horeca niet uitsluitend narigheid teweegbrengt, blijkt wel uit de toegenomen
omzetcijfers van bezorgzaken. Wij bestellen Surinaams bij de Dunja Keuken. Die zag het aantal online orders
afgelopen jaar flink toenemen. „Het gaat fantastisch!”

Enkele jaren terug besloot Maureen Khodabaks te stoppen met haar restaurant Surimaribo in het centrum van Nieuw-
Vennep, om haar geluk in de provinciehoofdstad te beproeven. Ooit begonnen met catering aan huis, voor bedrijven en
feestjes, had ze zin om nieuwe wegen in te slaan. En zo startte ze in 2018 met haar man in Haarlem een kleinschalige afhaal
met Surinaamse en Aziatische gerechten.

De band met Suriname? „Ik heb een emotionele band met mijn thuisland, dat mij inspireert, liefde, warmte en gastvrijheid
biedt. En me helpt herinneren waar ik vandaan kom.”

Chef Maureen kookt in haar toko aan de Stephensonstraat graag dagvers en biologisch. Met gebruik van een keur aan
smaakmakers als gember, laos, sereh, chili, limoen, koriander, selderie, kurkuma, komijn en masala. Kom maar op Maureen!

Op de menukaart vinken we bij de hoofdgerechten Roti Moksi aan (13,95 euro) bereid met kipfilet en lam en Bruine Bonen
met Pom (12 euro), kousenband en nasi.

(Tekst gaat door onder de foto)

Telo bakkeljauw
© Foto Bartlema & Co

Hapjes

Maar we beginnen met wat andere hapjes. Surinaamse snack bij uitstek: Telo (gefrituurde cassave) met bakkeljauw (5 euro)
en omdat het kan ’Bara gehaktbal satésaus’ (5 euro). Extraatjes zijn een kleine kiploempia (1,50 euro), gebakken banaan (1,80
euro), komkommer op zuur (1,50 euro) en spekkoek (2,25 euro) om mee af te sluiten.

De telo heeft veel weg van duimdikke lichtgele frieten, mega knapperig, dient in combinatie te worden gegeten met gedroogde
gezouten kabeljauw. Eén hap en je begrijpt meteen waarom Surinamers er gek op zijn. Niet te begrijpen: waarom deze snack
niet overal in alle kwalitaria en andere snackzaken als streetfood verkrijgbaar is. Telo zou tot in de verste uithoeken van
Nederland en misschien wel in patatland België een potentiële frietverdrijver kunnen zijn.

Ook op de proeftafel: bara. Traditioneel kruidig gefrituurd broodje, in de vorm van een XXL-donut. Kan gevuld met
bakkeljauw, met kousenband of kip. Ons exemplaar is voorzien van gehakt met pittige sambal. De bara heeft onderweg, of
door opwarming in een magnetron, zijn kenmerkende knapperigheid verloren maar de vulling bevalt prima. Wel knapperig:
de huisgemaakte smalle loempia. Zoete lekkernij: geslaagde gebakken banaan met pindasaus.

(Tekst gaat door onder de foto)

Roti
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Aanloop

Een gevarieerde en hoopgevende aanloop naar wat komen gaat. Hoofdschotel 1: Surinaamse roti, gerecht met kip, lam,
kousenband, aardappel, langzaam en met beleid gegaard in saus op basis van Hindoestaanse kerrie, ui, knoflook, heet
pepertje en verder op smaak gemaakt met bouillon. Te consumeren met rotiplaat, soort hartige pannenkoek. Meest
fascinerende ingrediënt: een gebakken hardgekookt ei. Eerst wordt het ei gekookt en daarna in de roomboter licht krokant
gebakken. Iets voor het zondagochtendontbijt. Schat, hoe wil jij je eitje? Gekookt gebakken graag!

Wij vinden roti, mits goed bereid, een ronduit verslavend gerecht. En óf deze roti goed bereid is. Niet droog, rijk van smaak,
met beetgare kousenband en zacht vlees. Aardappelen die nog heel zijn en de goede garing hebben, zodanig dat ze de saus
gulzig absorberen. Roti dient bij voorkeur bestekloos te worden geconsumeerd. Stukje pannenkoek afscheuren en daarmee de
vulling vastpakken om het pakketje vervolgens naar de mond te transporteren.

(Tekst gaat door onder de foto)

Bruine bonen met pom
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Klassieker

Hoofdschotel 2 is eveneens een klassieker van de Surinaamse keuken: Bruine bonen met pom, kip, kousenband en bruine
nasi. Pom verwijst naar ’pomtayer’, een aardvrucht die - vinden wij - geen sterke smaak heeft maar het gerecht wel het nodige
volume geeft. Opnieuw een voedzaam en gekruide schotel. Mochten we kiezen, dan gaat onze voorkeur uit naar de
voortreffelijke roti.

(Tekst gaat door onder de foto)

Spekkoek
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Spekkoek - niet te zoet en nog smeuïg van textuur - sluit ons feestmaal af. Voor zo’n 4 tientjes hebben we gevarieerd en
gezond gegeten. Hoe kijkt de chef van Dunja naar de toekomst? „Die zie ik vol positiviteit tegemoet. Ik blijf vertrouwen
hebben in mijn producten. Ik doe dit voor mijn plezier. Het gaat fantastisch.”

dunjakeuken.nl
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