
 

 

 

Projekles - Kwartaal 2:  Wat vind ons hierdie kwartaal uit van ons bure in Zimbabwe? 

Ons het verlede kwartaal ons bure van Zimbabwe beter begin leer ken.  Dit is altyd so lekker om nuwe bure te 
ontmoet en hulle beter te leer ken, veral om hulle in hul eie taal te kan groet.  Kan julle onthou hoe groet ‘n mens 
nou weer in Shona? (Laat die kinders mekaar in Shona groet.)  

As jy vir iemand wat jy vandag ontmoet, ‘n vraag kan vra, wat sal jy altyd heel eerste van daardie persoon wil weet? 
(Gee geleentheid vir antwoorde.) Weet jy wat is een van die goed wat ek wil weet...wat is hulle gunsteling kos!   

Soms ruik ons die bure se lekker kos en dit maak ‘n mens nuuskierig oor wat van hulle gunsteling kosse is. Het julle al 
by jul bure geëet? Kom ons loer oor die muur en kyk watter kos eet ons bure in Zimbabwe graag.  

Wow! Kyk net al die suikerriet in Zimbabwe!!  Wel, dit maak sin, want suikerriet is die voedselproduk wat die meeste 
in Zimbabwe geproduseer word, gevolg deur mielies en beesmelk. 

Zimbabwiese kosse word gewoonlik herken deur vars bestanddele en tradisionele resepte wat vir baie jare 
onveranderd gebly het. Baie Zimbabwiese geregte word as stapelgeregte in Afrika beskou, aangesien hulle 
bestanddele gebruik wat oor groot dele van die land volop is. ‘n Mens proe baie duidelik die geure in hul kosse, 
omdat hulle baie van speserye, kruie en hoë-gehalte rou bestanddele gebruik maak. Kom ons gaan loer ’n bietjie by 
een van ons buurvroue, Rumbie, se kombuis in en vind uit wat sy vir ons oor hulle kosse kan vertel:  

Vandag is Rumbie besig om “sadza” te maak. Sy vertel vir ons ‘n bietjie meer oor hierdie gereg en ook hoe om dit te 
maak:  

Rumbie: “Sadza is ons mees algemene kos hier in Zimbabwe. Dit is nie verbasend nie, want dit is ons stapelvoedsel! 
Elke huishouding eet byna elke dag sadza nenyama nemuriwo (pap, vleis en groente), of dit nou aandete of 
middagete is. Dit is ook een van die eerste kosse wat babas gegee word, gewoonlik op 6 maande (sommige doen dit 
selfs vroeër). 

Ek is geleer hoe om sadza te maak toe ek 11 jaar oud was en het dit nooit weer vergeet nie. Daar is ander maniere 
hoe mense dit maak, maar vandag gaan ek vir julle wys hoe ek geleer is om dit te maak. So, hier is my resep vir 
sadza: 

Jy benodig:  

7 skeppies mieliemeel 

1 koppie koue water 

750 ml kookwater 

Instruksies: Gooi die mieliemeel in ‘n pot. Voeg koue water by om 'n pasta te maak. Sit die pot op die stoof en voeg 
kookwater geleidelik by terwyl jy roer. Hou aan roer tot dit kook. Sit ‘n deksel op die pot, verlaag die hitte en laat vir 
15 minute prut. 

Na 15 minute kan jy meer mieliemeel geleidelik byvoeg. Maak seker dat jy dit goed meng. Wanneer dit vir jou reg lyk, 
kan jy weer die deksel opsit en vir 5 minute prut. Jou sadza is gereed. Sit dit voor met jou voorkeur gereg. Sommige 
mense sit beesbredie en groente by (dit staan beken as covo). ‘n Ander gunsteling is om grondboontjiebotter (ook ‘n 
bekende produk in Zimbabwe) by die sadza te voeg. 

Rumbie het ons omtrent bederf met ‘n heerlike alledaagse ete van ons buurvriende.  Maar ‘n lekker soetdingetjie is 
mos altyd lekker na ‘n ete.  In Zimbabwe maak hulle graag “chikenduza”. 

Hierdie dik, gis-gebaseerde koeke is bedek met 'n helder pienk versiersel vir 'n prettige en heerlike bederf. 
Chikenduza is 'n tradisionele Afrika-nagereg wat van Zimbabwe afkomstig is.  



'n Resep vir chikenduza: (maak omtrent 7) 

Bestanddele: 

2 teelepels gis 

¾ koppie suiker 

½ koppie warm melk 

2 ½ koppies meel 

¼ koppie sagte botter 

2 teelepels vanieljegeursel 

1 groot eier 

¼ teelepel sout 

 

Versiersel: 
1 koppie versiersuiker  
1-2 eetlepels water 
rooi voedselkleursel 

 

Metode: 

Voeg die gis, suiker en warm melk saam in ‘n bak. Laat dit rys totdat dit skuimerig is, ongeveer 15 minute.  Meet  
intussen die ander bestanddele af. Meng nou alles saam sodat dit ‘n dik, maar nat deeg vorm (soortgelyk aan 
koekiedeeg).  
Laat dit rys vir ongeveer 1 uur.  
Meet af in ¼ koppie hoeveelhede, rol in balletjies en plaas in ‘n gesmeerde muffin pan. Voorverhit die oond tot 
180°C terwyl die deeg vir ‘n tweede keer rys, vir ongeveer 20 minute.  
Bak vir ongeveer 30 minute tot goudbruin. 

 

Versiersel: 

Klop die versiersuiker saam met genoeg water om ‘n dik versiering te maak. Jy het dalk net 1½ eetlepel water nodig. 
As jy te veel water gebruik het, voeg net nog versiersuiker by.  
Voeg ‘n paar druppels voedselkleursel by om dit pienk te maak.  

Kinders sal hierdie baie geniet - daar is geen “regte” manier om die versiersel bo-op te kry nie!  

Resep en foto vanaf: http://globaltableadventure.com/recipe/recipe-zimbabwe-candy-cake-chikenduza/  

 

Noudat ons sommer trommeldik is na ons ete saam met ons bure uit Zimbabwe, wonder ek sommer wat ons 
volgende kwartaal van ons bure gaan leer... Ek kan nie wag tot volgende kwartaal se oor-die-muur-loer tyd nie!! 

http://globaltableadventure.com/recipe/recipe-zimbabwe-candy-cake-chikenduza/

