
 Babi Pangang 1

Art. nr. Omschrijving Gewicht 

Varkensvlees (procureur) 1 kilo 
11681 
11992 

Saté marinade melange 2kg Epos 
Saté marinade melange 8kg Epos 

10 – 20 gram 

11674 
17031 

Indische sojasaus 5,5kg Epos 
Indische sojasaud 13kg Epos 

75 gram 

73820 Maaltijdsaus babi pangang 5kg Epos 500 gram 

71744 Paprika DPV rood/groen 2,5kg (4) Eigen inzicht 

17188 Ananas tidbits 3ltr Dole Eigen inzicht 

Bereidingswijze: 

- Kruiden de plakken vlees met de saté marinademelange en Indische
sojasaus.

- Grill de plakken.
- Snijd ze daarna in stukjes en grill ze nogmaals om het geheel extra

krokant te maken.
- Meng het vlees met de Babi pangangsaus, de paprika stukjes en ananas

stukjes.



 

Babi Pangang 2 

 

 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 

 Varkensvlees (procureur) 1 kilo 
17034          
17028 

Chinese roaststeakgekruid 2kg Epos 
Chinese roaststeakgekruid 10kg Epos 

50 gram 

11674          
17031 

Indische sojasaus 5,5kg Epos 
Indische sojasaud 13kg Epos 

Naar smaak 

73820 Maaltijdsaus babi pangang 5kg Epos 500 gram 

13088 Atjar tjampoer 2x1 pot Epos Eigen inzicht 
 
 

Bereidingswijze: 

- Kruiden de plakken vlees met de saté marinademelange en Indische sojasaus. 
- Grill de plakken. 
- Snijd ze daarna in stukjes en grill ze nogmaals om het geheel extra krokant te maken. 
- Meng het vlees met de Babi pangangsaus, de paprika stukjes en ananas stukjes. 

  



 

Babi ketjap 

 

 

 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 

 Varkensvlees (procureur) 1 kilo 
73821 Maaltijdsaus ketjap 5kg Epos 500 gram 

12059 Indian ribroast 2kg Epos 50 gram 
 
 

Bereidingswijze: 

- Snijd het vlees in lappen van ongeveer 1,5cm dik en kruid dit met de Indian ribroast.  
- Verdeel de lappen gekruid vlees over de bakplaat en gaar dit op 160°C. gedurende 

35-40 minuten tot ze mooi bruin en krokant gebakken zijn. 
- Laat het vlees vervolgens goed afkoelen en snijd het in repen of blokken. 
- Doe hier dan de maaltijdsaus ketjap doorheen. 

 

Consumentenbereiding: 
Verwarm in de magnetron gedurende 5 minuten. Lekker in combinatie met rijst!  




