
ACCRA’S VAN STOKVIS – BEREIDINGSWIJZE

1. Flake the cod and set aside.
2. Heat oil in an iCook Non-Stick Frying Pan and sauté onions 

until soft. Add garlic, peppers, chives and parsley. Cook for 
2 minutes, remove from heat and mix with flaked cod.

3. Mix together flour and baking powder in an iCook 3-Litre 
Stainless Steel Mixing Bowl. Add salt and pepper to taste.

4. Add seasoned fish to flour with water to create a thick bat-
ter. Add more flour or water to reach the desired thick con-
sistency. Before adjusting quantities, test one or two accras.

5. Add approximately 4 cm of oil to the pan and heat on me-
dium heat.

6. Drop batter into oil by the tablespoon. Let them cook and 
brown on one side and then flip to cook the other side.

7. Drain on paper towels.
8. Serve with a fresh salad, crudités or with the gratin de pa-

paye.

GRATIN DE PAPAYE – BEREIDINGSWIJZE

1. Was en schil de papaja’s en verwijder de zaadjes. Snijd de 
papaja’s in plakken.

2. Breng het water aan de kook en voeg piment, kruidnagels 
en zout toe. Doe de schijfjes papaja erbij en kook deze 35 
minuten.

3. Giet af en gooi het kookwater weg. Maak de papaja fijn met 
de iCook Blender.

4. Smelt boter in een iCook Grote braadpan. Voeg de ui en 
peterselie toe en bak tot ze zacht zijn. Voeg de knoflook toe 
en roer door.

5. Voeg al roerend eerst de melk toe, dan de kaas en tot slot 
de fijngemaakte papaja. Roer goed door. Doe het mengsel 
in ovenschaaltjes. Bestrooi met geraspte kaas.

6. Grill ze op 180 °C met de ovendeur op een kier tot ze bruin 
zijn. Laat even afkoelen voor het opdienen.

ACCRA’S VAN STOKVIS – INGREDIËNTEN

• 230 g ontzoute 
(kabeljauw)stokvis 
zonder graten

• 0,5 l zonnebloemolie
• 1 fijngehakte ui
• 1 teen knoflook, 

geraspt
• 50 g gesnipperde 

paprika of 30 g 
gesnipperde 
pepertjes  

• 3 volle theelepels 

fijngehakte bieslook
• 2 volle theelepels 

fijngehakte 
peterselie 

• 200 g bloem
• 2 tl bakpoeder
• Peper en zout
• Water op 

kamertemperatuur

GRATIN DE PAPAYE – 
INGREDIËNTEN

• 2,5 kg groene 
papaja’s (of bananen)

• 4 l water
• 2 tl Jamaicaanse 

peper (piment)
• 2 kruidnagels
• 45 g zout
• 60 g boter
• 2 uien
• 2 takjes peterselie
• 2 tenen knoflook
• 520 ml melk
• 100 g geraspte kaas

ACCRA’S VAN STOKVIS MET GRATIN DE PAPAYE UIT 
MARTINIQUE


