
Boerewors met chakalaka 
  
Wat heb je nodig? 
1 boerewors 
1/3 rode kook, grofgehakt 
1 blikje witte bonen in tomatensaus 
4 grote tomaten, in blokjes gesneden 
1 groene paprika, in blokjes gesneden 
1 grote ui, in blokjes gesneden 
verse gember (ca. 4 cm.), geraspt 
1 winterpeen, geraspt 
3 tenen knoflook, fijngehakt 
1 rode peper of ½ jalapenopeper, fijngehakt 
1 volle el. rode currypasta 
zonnebloemolie 
Pan (maismeel) 
zout 
Voor de rub: 
1 el. zout 
1 el. paprikapoeder (mild) 
1 tl. komijnpoeder 
1 tl. fenegriekpoeder 
1 tl. kurkumapoeder 
1 ½ el. bruine suiker 
½ el. uienpoeder 
½ el. cayennepeper 
½ el. gemberpoeder 
½ tl. knoflookpoeder 
½ tl. witte peper 
1 tl. zwarte peper 
½ tl. korianderpoeder 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de barbecue aan, zorg voor een direct en indirect deel (temperatuur: ca. 
150/180 gr) 

2. Steek 2 metalen spiesen kruislings door de opgerolde worst 
3. Verwarm een laagje zonnebloemolie in een Dutch Oven en fruit hierin de ui, knoflook 

en gember 
4. Roer de currypasta erdoor en verplaats de pan naar een minder heet deel van je 

barbecue 
5. Voeg de tomaat, rode kool en pepers erbij en laat pruttelen 
6. Roer de ingrediënten voor de rub door elkaar en voeg hier 1 volle el. van toe aan de 

chakalaka 
7. Doe de groene paprika en de wortel erbij en laat met het deksel op de pan zacht 

pruttelen tot de rode kool zacht is 
8. Roer er op het laatst de witten bonen door 



9. Bestrijk ondertussen de worst heel dun met wat olie en bestrooi met de rub 
10. Gril de worst eerst even direct op je barbecuerooster en gaar indirect ca. 15 minuten 

verder tot hij mooi bruin en gaar is (draai het vlees af en toe en houd de worst uit 
eventuele vlammen) 

11. Schep de chakalaka op een diep bord en serveer met de worst (in plakjes gesneden). 
Lekker met mieliepap (of aardappelpuree) 

  
“Ik zeg: maken die hap!” 
  
Ralph de Kok 
 
Er zijn vele manieren om dit te maken: check YouTube! In het kort zoals ik het heb gedaan: 
Mieliepap:  
1 liter water 
375 gr. Pan (maismeel) 
zout 
Breng het water aan de kook met een snuf zout 
Maak twee koppen maismeel aan met wat water en roer tot een dikke pasta 
Roer dit door het kokende water en verlaag de temperatuur 
Gaar al roerende ca. 40 minuten tot de mieliepap gaar is 

 


