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Ethiopisch voedsel is kruidig, subtiel, pikant en bovenal onvergetelijk. Het contrast tussen de kruidige pikante saus en de 

delicate injera is een staaltje van culinaire kunst. En er is voor ieder wat wils. Vegetariërs kunnen hun gading vinden in 

de vastenschotels. De Koptische christenen vasten 208 dagen in een jaar - en die dagen onthouden ze zich van dierlijke 

producten – wat hen heeft geïnspireerd tot een gevarieerde vegetarische keuken. Vleesliefhebbers kunnen zich te goed 

doen aan rundvlees, lamsvlees, geit, kip, maar varkensvlees is er niet bij – zowel de christenen als de moslims moeten 

er niets van weten. Injera is een gefermenteerde zurige pannenkoek, die in Ethiopië meestal van t’ef wordt gemaakt. 

T’ef (ook wel ‘lovegrass’ genoemd) is een inheemse graansoort die alleen in Ethiopië door mensen wordt gegeten. 

Maar ook gerst, maïs, tarwe, gierst, sorghum en boekweit kunnen dienst doen. De injera’s worden traditioneel op een 

houtvuur gebakken op schijven van gedroogde aarde. Het gegiste t’efdeeg wordt continu en spiraalsgewijs uitgegoten 

te beginnen bij de buitenranden van de schotel van resistente klei. Tijdens het bakken wordt de pannenkoek afgedekt 

met een aarden deksel om het uitdrogen tegen te gaan. De injera wordt met behulp van een schep van vlechtwerk 

weer van de plaat gehaald. Laat je echter door deze procedure niet afschrikken, met een gewoon gasvuur en een pan 

met antiaanbaklaagje en een passend deksel kan je ook wonderen verrichten. De injera wordt opgediend met één of 

meerdere kruidige sausen op basis van vlees of peulvruchten, met cottage cheese om de vurige berbere een beetje te 

blussen en/of met rauwe of lekker gebakken groenten. Stukjes die je van de injera scheurt vormen je bestek om mee aan 

de slag te gaan. Het vraagt wel enige training om dit tot een goed einde te brengen, maar oefening baart kunst. Men eet 

vaak van een gemeenschappelijke schaal en het tempo is min of meer uniform. Zelfs een hongerige maag moet zich aan 

de snelheidsbeperking houden. Er wordt gegeten met de rechterhand. En een tafelgenoot voederen door lekkere happen 

in zijn of haar mond te steken is een teken van eer of affectie. Ik zou zeggen, verras je gasten… 

D.J. Mesfin - Freddy Maes



Het gebied in de hoorn van Afrika kent enkele van de oudste continue beschavingen van het continent. Het land dat ooit bekendstond als Abessinië, heeft een geschiedenis die 

teruggaat tot bijbelse tijden. Hier woonde de koningin van Scheba, de legendarische vrouw aan wie Salomo een deel van de sensueelste liefdespoëzie van de bijbel wijdt. Voor wie 

van eten houdt, is deze poëzie aantrekkelijk door de rijkdom aan culinaire metaforen en de zinnelijke beschrijvingen van voedsel. Scheba was ‘donker van huid, doch bekoorlijk’, 

zij had lippen die druppelden van honingzeem, en honing en melk onder haar tong. Haar gehemelte was als de kostelijkste wijn die naar haar geliefde toestroomde. Op de een of 

andere manier vind ik het passend dat de liefde van Salomo beschreven wordt in termen waaruit zo duidelijk een waardering voor voedsel spreekt, want in Ethiopië, waarvan de 

heersers zeggen �

Dit gebied, met een divers karakter, is al lang een smeltkroes  van de wereldgodsdiensten: de Falasha’s, of Ethiopische joden, worden beschouwd als afstammelingen van één van 

de twaalf oorspronkelijke stammen van Israël. De stenen kerken van de Koptische christenen in Lalibela horen tot de oudste ter wereld en de islamitische en animistische tradities 

zijn eveneens sterk vertegenwoordigd.

Ethiopiërs hebben een lange traditie van feesten. Het land boogt erop de bakermat te zijn van een aantal ongewone gewassen die langzaam hun weg beginnnen te vinden naar de 

speciaalzaken in het Westen. Ethiopië, met zijn noordelijke graslanden, oostelijke heuvellandschap en dichtbeboste zuidwestelijke hooglanden, was een van de eerste gebieden 

in Afrika waar planten werden verbouwd. T’ef of t’eff (Eragrostis abyssinica en Eragrostis t’ef), een graansoort die het belangrijkste voedingsmiddel is voor de meeste mensen, 

en nug of noog (Guizotia abyssinica), een oliehoudende zaadsoort, zijn twee weinig bekende plantensoorten. T’ef wordt tegenwoordig ook in de VS verbouwd en aangeprezen 

als ‘supergraan’. Het ijzergehalte ervan is driemaal zo hoog als dat van tarwe, gerst of sorghum en het bevat aanzienlijk meer mineralen en andere voedingsstoffen dan deze 

graansoorten. Gewassen die in dit gebied ook al vroeg verbouwd werden, zijn mosterd. Afrikaanse gierst en wilde pisang (enset). En dan is de koffie, voor velen van ons een 

onmisbaar middel om ons dagelijkse culinaire leven op gang te brengen.

DE KINDEREN VAN SCHEBA
Jessica B. Harris • Koken in Afrika

Net als vrijwel overal in Afrika is gastvrijheid belangrijk in Ethiopië. Gasten krijgen grote stukken voedsel 

aangeboden als teken van respect en eer, een eerbewijs dat steeds opnieuw moet worden herhaald, anders 

wordt de gastheer als gierig bestempeld. Maar een goede gastvrijheid is iets wat afhankelijk is van zowel 

gastheer als gast; door al te veel aan te nemen laat de gast zich kennen als slecht opgevoed.

Voedsel is zo belangrijk in het Ethiopische leven dat het voor een meisje van huwbare leeftijd net zo belangrijk 

is of ze mooi is dan of ze goed kan koken, met name of ze een subtiel berbere-mengel kan samenstellen. 

Iedereen die weleens bij Ethiopiërs thuis of in een Ethiopisch restaurant is geweest, zal bevestigen dat een 

Ethiopische kok zich kan onderscheiden door zijn berbere. Het complexe specerijmengsel wordt in zulke grote 

hoeveelheden voor huishoudelijk gebruik bereid, dat er recepten zijn waarvoor 15 pond Spaanse peper en 

7 pond knoflook nodig is. Berbere is zo belangrijk in het leven dat volgens een Amharische zegswijze een 

 lafaard gelijkstaat aan een man die geen peper heeft. En inderdaad vraagt het nuttigen van sommige berberes, 

vanwege de scherpte ervan, om nogal wat moed.



INJERA
Rahel Abraham

Voorbereiding (3 dagen eerder)

In de oven (80 a 100 graden C) de gemengde bloem verwarmen (op een ovenschaal – deze best vooraf beschermen met aluminiumpapier). 

Als de bloem warm aanvoelt, kan je beginnen.  

De gist oplossen in lauw water en even laten rusten.  De klontertjes uit de bloem wrijven. Het gistmengsel bij de bloem doen en beginnen 

kneden.  (Je kan hier ook een keukenrobot voor gebruiken). Geleidelijk aan water toevoegen en  ongeveer 30 minuten kneden. (kwaliteit 

zit hem in de kneding !!!!)  Het deeg mag niet echt dik zijn, maar ook niet echt vloeibaar.  

Dit deeg moet nu drie dagen rusten (voldoende grote pot gebruiken anders gaat het overlopen).  

De dag zelf

Het deeg met warm water verdunnen. Een pan met anti-aanbaklaag gebruiken. De pan goed opwarmen. Uitproberen of de gewenste 

warmte bereikt is door een beetje deeg op de pan te laten vallen. Is de pan te warm, dan gaat de injera verbranden – is de pan te koud, 

dan plakt alles er aan. 

Het deeg op de pan gieten  met bijvoorbeeld een pollepel met geutje of  een kannetje. Let op! geen olie of boter in de pan. Het deksel 

op de pan zetten en als het water uit de injera verdampt is, de injerra van de pan halen. (De injera dus niet omdraaien). De injera’s eerst 

laten afkoelen alvorens ze te stapelen.

2kg zelfrijzende bloem

350g boekweitmeel 

1 zakje gedroogde gist + verse gist

T’EBES WOT
Rahel Abraham

Verhit de olie in een zware pan en bak de uitjes bruin,  

voeg zo nodig wat water toe (beetje maar). Het vlees niet 

fijn snijden. Vlees goed bakken in de pan. Voeg de berberé 

toe. Na 5 minuten het tomatenconcentraat. Dan nog knof-

look en toevoegen. Ongeveer 30 minuten laten bakken, 

indien nodig een klein beetje water toevoegen.

2 middelgrote ajuinen (of sjalotjes), gesnipperd

olijfolie

berberé, 1 a 2 eetlepels, naar smaak

geklaarde Ethiopische kruidenboter, facultatief 

1 theelepel gemberwortel, fijngehakt

1 theelepel knoflook, fijngehakt

tomatenconcentraat, 2 kleine blikjes 

(als je veel berberé gebruikt meer tomaat)

Berberé en geklaarde 

kruidenboter zijn te 

koop bij Erè mèla mèla.



MESER WOT
Rahel Abraham

250g rode linzen

2 uien

olijfolie

1 blik tomantenpuree

2 eetlepels berbere

1 theelepel gemalen komijn

1 theelepel gemalen kardemom (facultatief)

3 tenen knoflook

zout en peper

Was de linzen tot het spoelwater schoon is. Doe ze in een pan, 

overgiet ze met water en kook zachtjes gaar. Verhit de olie in een 

andere pan en bak de uitjes goudbruin. Voeg de berbere toe en na 

5 minuten de tomatenpuree en laat even sudderen. Doe er indien 

nodig wat water bij. Voeg de overige ingrediënten toe (de linzen 

nog niet) en laat 15 minuten sudderen. Tenslotte de linzen er bij en 

laat dit alles 30 minuutjes sudderen.

ATKELT WOT
Rahel Abraham

grote wortelen

princessenboontjes

vastkokende aardappelen

ui

verse gember

knoflook

olijfolie

safraan

Snij de wortelen en de aardappelen in lange reepjes, de boontjes reinigen 

en in twee snijden. De groentjes apart bakken (tot ze gaar zijn) in olie en 

laten uitlekken.  Hou ze apart.

Ook de ajuinen in reepjes snijden. Ajuinen bruin bakken in de olie, gember 

en knoflook toevoegen. Daarna de safraan er bij doen voor de kleur.  

Tomaten in warm water doen en pellen. De tomaten in zeer fijne stukjes 

snijden en bij de rest voegen. Goed laten sudderen. De saus en de groenten 

kunnen apart geserveerd worden ofwel samengevoegd worden voor het 

opdienen.



SHIRO
Rahel Abraham

shiro

gehakt, facultatief

uien, gesnipperd

2 blikjes tomatenconcentraat

berberé, facultatief naar smaak

Ethiopische kruidenboter

olijfolie

Een pot verhitten met olie, voeg de fijn gesneden ajuin toe en lichtbruin bakken. Dan tomatenconcentraat toevoegen 

en water zoveel als nodig. Goed laten koken en dan van het vuur nemen. Dan de shiro toevoegen en zeer goed roeren. 

(Een vrouw die klonters in haar shiro laat wordt in Ethiopië scheef bekeken). De shiro laten pruttelen tot hij lichtjes ingedikt 

is. Bijna op het laatste de boter toevoegen.

Versie met vlees

In plaats van de boter, een mengsel van gehakt en boter door de shiro mengen.  

Shiro, berberé en geklaarde 

kruidenboter zijn te koop 

bij Erè mèla mèla.

Het Ethiopische woord berberé betekent 

‘rood poeder’, maar is ook de benaming van 

het pittige specerijenmengsel dat zo  

typerend is voor de Ethiopische keuken. 



BERBERÉPASTA
World Food Café • Caldicott

Meng de knoflook, gember, ui en azijn in een keuken-

machine tot een dikke pasta. Rooster de peperkorrels, 

het kardemonzaad, feneriekzaad, de kruidnagels en het 

komijnzaad in een droge koekenpan. Voeg de chilipepers 

toe. Maal of wrijf het specerijenmengsel fijn. Voeg dit toe 

aan de uienpasta. Voeg de overige ingrediënten toe en 

meng alles goed door elkaar. Bewaar de berberépasta in 

een goed afsluitbare pot.

VOOR 4 TOT 6 PERSONEN

2 tenen knoflook

1 cm gemberwortel, geschild en grofgehakt

3 bosuitjes, fijngesneden

1 eetlepel azijn

1/2 theelepel zwarte peperkorrels

1/2 theelepel kardemonzaad

1/2 theelepel korianderzaad

1/2 theelepel fenegriekzaad

4 kruidnagels

1 theelepel komijnzaad

7 gedroogde rode chilipepers

1/2 theelepel gemalen kaneel

1/2 theelepel geraspte nootmuskaat

1 theelepel zout

4 theelepels paprikapoeder

1/2 theelepel gemalen piment

Fenegriek (Trigonella foenum-graecum)

Deze  éénjarige plant gedijt goed in het Middel-

landse zeegebied en was al bekend bij de oude 

Egyptenaren die hem gebruikten bji het balsemen 

en ter bestrijding van koorts. Het bruingele zaad 

wordt in Egypte in brood gebruikt en maakt deel 

uit van berberé. Bewaar het zaad goed afgesloten 

op een koele , droge plaats. Fenegriek is lastig te 

malen. Het kan beter eerst geroosterd worden en 

daarna in een vijzel worden gestampt.

BAMYA ALICH’A
Koken in Afrika • Harris

Was de okra’s, verwijder de uiteinden en gooi lelijke of harde peulen weg. Snijd de peulen in de lengte doormidden. 

Laat de olie heet worden in een middelgrote pan en bak de uien lichtbruin. Voeg de tomaten toe en breng het mengsel 

aan de kook. Zet het vuur lager, voeg de knoflook, gember en de kardemon toe en roer goed. Voeg de okra’s toe en laat 

ze zonder deksel op de pan 20 min. koken op laag vuur. Voeg de pepertjes toe en laat nog 5 min. koken. Voeg zout en 

peper naar smaak toe en haal van  het vuur. Serveer warm op kamertemperatuur.

VOOR 4 TOT 6 PERSONEN

jonge okra’s, 1 maatbeker vol

4 eetlepels olijfolie

300g fijngehakte rode uien

300g tomaten, ontveld, zaden verwijderd, 

grof gehakt

3 theelepels fijngehakte knoflook

3 theelepels fijngehakte verse gember

3/4 theelepel kardemonpoeder

2 Spaanse pepers, fijngehakt 



YEQEY SIT QIQQIL
Koken in Afrika • Harris

Was de bieten grondig en verwijder eventueel 

blad. Gebruik dit als bladgroente. Doe de bieten 

in een pan met ruim water, breng ze aan de kook, 

zet het vuur laag en laat het geheel met het deksel 

op de pan zachtjes koken gedurende 40 minuten, 

of totdat de bietjes zacht zijn. Pel de bieten en snijd 

ze in dunne plakken. Maak een dressing van het 

citroensap en de olijfolie, giet deze over de bietjes 

en meng alles goed. Serveer warm

VOOR 4 - 6 PERSONEN

6 bieten

4 eetlepels vers citroensap

4 eetlepels extra vierge olijfolie

YE’ABESHA GOMEN
Koken in Afrika • Harris

Was de snijkool, verwijder lelijke bladeren en snijd 

dikke, houtige stelen weg. doe de groente dan in 

een pan met 2,5 dl water en bring met het deksel op 

de pan aan dekook. Zet het vuur lager en laat het 

geheel koken gedurende 20 min. of todat de kool 

gaar is. Giet de kool af maar bewaar het kookvocht 

en snijd de kool in stukken. Laat in een zware koek-

enpan de olie heet worden en bak de uien licht-

bruin. Voeg de kool toesamen met het bewaarde 

kookvocht, de restenende 2,5 dl water, de knoflook 

en de gember. Laat zonder deksel bijna droog ko-

ken. Voeg de pepertjes toe en laat nog 5 minuten 

koken. Seveer warm of op kamertemperatuur.

VOOR 4 - 6 PERSONEN

500g snijkool (of boerenkool)

5 dl water

3 eetlepels olijfolie

gehakte rode ui (2,5dl in maatbeker)

3/4 theelepel knoflook

1/2 theelepel verse gember

zout naar smaak

3 middelgrote Spaanse pepers

ZELBO GOMEN
Koken in Afrika • Harris

Was de boerenkool goed. Snijd verkleurde bladeren 

weg en verwijder harde stronken. Scheur de boeren-

kool in stukjes en zet deze met het water op in een 

pan. Breng op middelhoog vuur aan de kook, voeg 

dan de andere ingrediënten toe en roer goed. Zet 

het vuur laag en laat het geheel met het deksel op 

de pan nog koken gedurende 25 min. of totdat de 

boerenkool zacht is . Serveer warm of op kamer-

temperatuur.

VOOR 4 - 6 PERSONEN

500g boerenkool

7 dl water

2 rode uien, gehakt

3 eetlepels olijfolie

1 eetlepel gehakte knoflook

1 eetlepel fijngehakte verse gember

1 1/2 theelepel Spaanse peper

zout en versgemalen zwarte peper            



ERÈ MÈLA MÈLA
vereniging zonder winstgevend doel

Ontstaan uit adoptieouders van Ethiopische kinderen is de vzw Erè mèla mèla een vereniging met een tweeledig doel.

- Bekendheid  geven aan de Afrikaanse cultuur in het algemeen en de Ethiopische in het bijzonder In de overtuiging dat 

ontwikkelingssamenwerking geen éénrichtingsverkeer is en dat ook wij ons kunnen ontwikkelen door te putten uit de rijke 

Afrikaanse cultuur, geschiedenis, gebruiken, etc...

Een greep uit onze activiteiten: Optredens van Ethiopische groepen, kooknamiddagen, Afrikaanse haarvlechttechnieken, 

lezingen, koffieceremonies, filmvertoningen,  muziek & boekenverkoop,..

- Ontwikkelen, opzetten en/of ondersteunen van projecten van duurzame ontwikkeling in Ethiopië.

Met de fondsen die verworven worden uit de culturele activeiten wordt momenteel het project ‘Trees For Farmers’ in Tigray 

(Ethiopië) ondersteund. Dit herbebossingsproject heeft tot doel de masale erosie tegen te gaan en zo de vruchtbaarheid van 

de grond te verbeteren evenals de levensomstandigheden van de lokale bevolking.

Interesse, suggesties, wil je op de hoogte gehouden worden? 

09 329 83 98 - eremelamela@skynet.be - Abrahamstraat 22, 9000 Gent


