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Sambal andaliman wordt gemaakt van groene Indonesische chilipepertjes en verse andaliman, de
Indonesische szechuanpeper.
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Bijgerecht uit de batak-keuken

Sambal andaliman wordt op Sumatra gegeten in combinatie met gebakken tilapia of gegrilde karper. Het
gerecht is afkomstig uit de Batak keuken. Het gerecht kan niet zonder andaliman. Bataks noemen deze
zoeken 'pedar', het Batak woord voor 'pittig'.
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Indonesische szechuanpeper.
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beroemd gerecht met deze sambal is Babi panggang karo.
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niet aanbakken. Na een minuut of vijf zal de sambal dor en door heet
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