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Smag på Tanzania

Chapati
Pandekager som man laver 
dem i Tanzania!

Chapati 15 stk:
1 kg mel
½ dl madolie (fx solsikkeolie)
1½ tsk. salt
6 dl vand

Sådan gør du
1.  Alle ingredienser blandes 

og æltes til en dej. Hvis de-
jen er klistret, tilsættes lidt 
ekstra mel. 

2. Der formes 15 boller som 
rulles runde og derefter 
flade som pandekager med 
kagerulle.

3. Før hver chapati kommer 
på panden kommes en tsk. 
madolie på panden og lige-
ledes fordeles en tsk. ma-
dolie ovenpå hver chapati.

4. Når chapatien har fine ly-
sebrune pletter, vendes den, 
og når den har det på den 
anden side, er den færdig!

Chapati-chips
Hvis man har en rest chapati, 
kan man selv lave de lækreste 
chips ved at drysse salt eller 
andet krydderi (fx allround-
krydderi eller hvidløg) ud over 
dem og derefter skære dem i 
små trekanter. Derefter skal 
de bare i en forvarmet ovn ved 
200 grader ca. 5 min

OG hvis det skal være RIGTIG 
NEMT, kan man købe tortillas 
i et supermarked, pensle dem 
med olie og krydre dem. Skære 
dem i trekanter og riste dem i 
ovnen ved 200 grader ca. 5 min.

Velbekomme

Tekst: Signe Bjørn Nielsen / Katrne Houler
Fotos: pixabay.com og Freepik.com
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Chips Mayai
Chips Mayai er en omelet med
pomfritter i, som man kan 
købe på gaden i Tanzania. En
rigtig fastfood-klassiker.

Det skal du bruge til 
en omelet
2 æg og evt. lidt mælk
En håndfuld pomfritter
Salt og peber
Olie til stegning

Sådan gør du
1. Lav først en omgang 
 pomfritter i ovnen.
2. Mix æg med salt og peber og 

evt. lidt mælk.
3.  Hæld blandingen på en 

varm pande med olie og læg 
pomfritterne i blandingen.

4. Giv omeletten 3-4 minutter 
på den første side og vend 
den så rundt og steg den på 
den anden side også.

Smag på Tanzania

Serveres varm evt. med chili-
sauce eller ketchup til 
- det var det hele.

Tekst: Berit Lund Larsen / Janne Bak-Pedersen
Foto: kph
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Snacks
I Tanzania bliver der ikke 
spist meget slik. Hvis man 
vil have noget rigtig sødt, kan 
man købe et frisk sukkerrør, 
skære det i små stykker og 
tygge på stykkerne som tyg-
gegummi, mens den søde saft 
siver ud i munden.
Ellers spises der frisk 
eller tørret frugt og nødder. 
Fx bananer, ananas og mango, 
cashewnødder og peanuts. 
Tørret frugt og ristede nødder 
kan købes færdigt, men man 
kan også selv riste sine pea-
nuts som de gør i Tanzania:

Ristede peanuts
ca. 1 kg. peanuts, som stadig 
har de tynde røde skaller på
2-3 tsk salt

Sådan gør du
1. Vask dine peanuts i en skål 

vand og se efter om der er 
nogle dårlige peanuts (små 
rynkede, mørke) som skal 
smides væk.

2. Tag dine peanuts op af van-
det, læg dem på en bage-
plade, drys salt på og fordel 
dem i et jævnt lag.

3. Bag dine peanuts i ca. 20 
minutter i en 200 grader 
varm ovn. Hold øje med at 
de ikke bliver mørke.

Så er der snacks!

Tekst: Katrine Houler
Foto: KPH/freepik.com
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Chai
Alle i Tanzania drikker chai. 
Både børn og voksne. Chai er 
te med masser af mælk og 
sukker. 
Faktisk er chai ofte det ene-
ste man får fra man står op 
og indtil klokken er ca. 10 om 
formiddagen. Så er det tid til 
lidt mad - fx mandazi (en slags 
æbleskive) eller chapati (pan-
dekager). Og så drikker man 
chai til!

Tekst: Katrine Houler
Foto: Unsplask.com
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Mandazi
Mandazi er en rigtig eftermid-
dagslækkerbisken. Hvis du vil
gøre som tanzanierne, drikker 
du krydret te med sukker til, fx 
chai. Men den kan også spises 
til mad.
 Mandazi er en mellemting 
mellem en bolle og en kage. 
Den kan også minde lidt om en 
æbleskive. Den kan fyldes med 
noget sødt, drysses med suk-
ker eller bare spises lige som 
den er.

Opskrift til ca. 14 stk.
2 ½ dl kokosmælk
50 g. gær
300 g hvedemel evt. lidt mere.
½ dl sukker
1 tsk kardemomme, stødt
1 tsk kanel, stødt
1 tsk natron
1 tsk bagepulver
Et nip salt
Olie til friturestegning

Smag på Tanzania

Sådan gør du
1.  Varm kokosmælken til 

håndvarm, tilsæt gær og 
udrør den.

2.  Mel, sukker, kardemomme,
 kanel, natron, bagepulver  

samt salt mixes sammen, og 
tilsættes den lune kokos-
mælk lidt ad gangen. Det 
hele æltes til en smidig dej. 
Det er bedre at den er fugtig 
end tør.

3. Dejen hæver nu ca. en time 
et lunt sted.

4. Udrul dejen på et meldrys-
set bor til ca. 1 cm tyk.

5. Med et glas udstikkes de 14
 ”boller”. Læg dem på en 

oliesmurt tallerken, så de 
lettere kan flyttes.

6. Olien varmes i en wok eller
 gryde til middelhøj tem-

peratur. Derved sikres at 
”bollen”bliver bagt indeni 
før den bliver sort udenpå.

7.  Bag nogle stykker ad gangen
 afhængig af grydens stør-

relse.
8.  Brug en hulske til at vende
 dem med og ta dem op når 

de er bagte. Det er de ca. 1 ½ 
min om at blive.

9.  Læg dem til afdrypning på
 fedtsugende papir.
10. Nyd dem lune, evt. med lidt
 sukker/florsukker på.

Velbekomme

Tekst: Berit Lund Larsen / Janne Bak-Pedersen
Foto: hurtigmums.dk
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Pilau
Pilau er en såkalt ”All in one
pot” ret. En middagsret med 
alt i samme gryde fra Tanza-
nia. Her kommer den spæn-
dende opskrift:

Pilau til 7-8 personer
450 g mørt oksekød
6 dl ris (basamati ris)
6-7 kartofler
3 løg
3 fed hvidløg
3 tomater
1½ spiseskefuld pilau-kryd-
deri (evt. + 5 kardemommeka-
psler, et stykke kanelbark og 
lidt ingefær)
2 tsk salt
3 laurbærblade
1 bullionterning (oksekød)
1 stor dåse kokosmælk (kan 
undlades og erstattes med 
vand)
6-8 dl vand
Olie til stegning

Sådan gør du
1.  Skyl risene og sæt dem i 

blød i vand i ca. 20 min.
2.  Skræl kartoflerne og del 

hver i 4-6 dele. Svits kar-
toflerne i en 5-6 liters 
gryde i olie til de har fået 
lidt farve. Tag dem op og 
sæt dem til side.

3.  Pil løgene og hak dem groft.
 Svits dem til de får farve (jo
 mørkere løgene bliver svit-

set, jo mørkere bliver risene 
i Pilau-en).

4.  Skær kødet i mindre tern og
 brun dem i gryden sammen
 med løgene. Brun dem i 

ca 10 min. Tilsæt derefter 
pressede hvidløg, laurbær-
blade og steg videre i et par 
minutter.

5.  Flå tomaterne og skær dem 
i mindre tern. Hæld dem i 
gryden og svits dem sam-
men med de øvrige ting. 
Tilsæt pilaukrydderierne, 
salt og boullionterningen. 
Læg låget på gryden og lade 
tomaterne blive møre - rør 
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ind i mellem.
6.  Tilsæt kokosmælken og 

vand, og lade det koge op. 
Dræn risene i en si og hæld 
dem i gryden. Lad det koge 
op igen og tilsæt de brunede 
kartofler.

7.  Skru ned og lad retten 
simre til ris, kartofler og 
kød er mørt (det tager ca. 
40-50 min).

Velbekomme

Tekst: Berit Lund Larsen / Janne Bak-Pedersen
Foto: freepik.com/pixabay.com
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Samosa
Samosa kan man få mange 
steder i verden, også i Tanza-
nia. Det skyldes nok at Tanza-
nias mad er påvirket af alle de 
forskellige folkeslag, der har 
boet i landet over lang tid.
Samosa er små trekantede 
brød fyldt med fx løg, ærter, 
kartofler og krydderier, men 
det kan også være kød.

Samosa til ca. 4 personer
1 lille løg
2 kogte kartofler
½ 1 spsk smør eller olie
1 ½ tsk af denne blanding af
krydderier: koriander, hvidløg, 
tomat, spidskommen og citron. 
Det kan købes under navnet 
Tikka Masla spice. Men ellers 
må du lave dit eget mix.
50 g. ærter. Gerne optøede fra
frost
4 plader fillodej
Smagsneutral olie.

Sådan gør du
1.  Løget hakkes groft og kar-

toflerne moses.
2.  Løget svitses i fedtstoffet.
3.  Tilsæt krydderier, kartofler 

og ærter til løget og lad det 
køle af.

4.  Fold to plader fillodej ud, og
 pensl dem med fedtstof og 

læg dem sammen igen.
5.  Skær nu dejen i fire stykker 

på 10 X 30 cm.

6.  Læg nu 1 ½ spsk af fyldet 
i det ene hjørne og fold 
hjørnet hen over fyldet i 
en trekant. Bliv ved med at 
folde trekanten, til der ikke 
er mere dej. Læg samosaen 
på en bageplade. Fortsæt 
med alle fire dejstrimler.

 Gentag nu med de sidste to 
plader af fillodejen.

7.  Pensl nu alle samosaer med
 flydende fedtstof/olien.
8.  Sæt Samosaerne i en for-

varmet ovn. 225 grader og 
bag dem ca. 7 min. De skal 
være gyldne.

Velbekomme

Tekst: Berit Lund Larsen / Janne Bak-Pedersen
Foto: pixabay.com


