
Bobotie - Zuid-Afrikaanse lekkernij

Bobotie, of bobotjie is wellicht het bekendste Zuid-Afrikaanse gerecht.
Leuk te weten is dat het eerste recept voor bobotie in 1609 in een Nederlands 
kookboek verscheen. Waarschijnlijk waren het de kolonisten van VOC die dit 
gerecht in Zuid-Afrika introduceerden, sterk beinvloed door Cape Malay
invloeden.

In de tussentijd zijn er vele recepten, eenieder geeft zijn eigen smaak er aan. 
Ter inspiratie het bobotie recept van Albert zoals je hebt kunnen proeven 
tijdens de Culinaire Wijnproeverij. Lekker met (noten) rijst, en een frisse, 
groene salade. We adviseren qua wijn: Windmeul Pinotage, Lemberg Spencer/ 
Pinotage, maar ook een frisse Chenin Blanc van Marras combineert heel goed!

BOBOTIE TAART, van de Culinaire Wijnproeverij
Bereiden 20 minuten, oventijd 45 minuten

Ingrediënten voor 4 personen:
- 2 uien, gesnipperd
- 1 tl gemalen kurkuma(koenjit), potje 44 gr. 
- 2 tl gember, gemalen
- 400 ml halfvolle melk
- 4 sneetjes bruinbrood, zonder korst
- 1 kg rundergehakt
- 1 el kerriepoeder
- 1 el Zaanse mosterd
- 2 eieren
- 2 el abrikozenjam
- 95 gr Engelse ossenstaartsoep
- 75 gr rozijnen
- 40 gr boter

Bereiding 
- 1.   Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd de korst van de sneetjes 

brood en week in 150 ml melk (per 4 personen). Snipper de ui. Verhit de 
boter in een koekenpan en fruit de ui in 5 minuten. Knijp de melk uit het 
brood. Doe het gehakt, het brood, het kerriepoeder, en de gemalen 
gember bij de ui. Bak tot het gehakt bijna gaar is. 

- 2.    Doe de abrikozenjam en de rozijnen erbij, roer door, en voeg dan de 
inhoud van het pakje ossenstaartsoep toe. Laat nog 5 min. doorgaren. 
Breng op smaak met peper en zout. 

- 3. Schenk de helft van het eimengsel bij het gehakt en schep om. Schep 
het gehakt in de ovenschaal en schenk de rest van het eimengsel er 
overheen. Bak de bobotie in het midden van de oven ca. 45 min.
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