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THAISE CURRY MET GROENTEN EN RIJST 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 200 g 
vis/vleesvervanger/kip 

 2 rode puntpaprika 
 1/4 spitskool 
 120 g basmatirijst 
 rijstolie of 

zonnebloemolie 

Voor de saus 

 20-25 g Thaise gele 
currypasta (bijv. van 
Sutharos) 

 1 sjalotje 
 250 ml kokosmelk 
 1 el vissaus 
 1/2 el suiker 
 evt. 1 el maizena 
 zout 
 1/2 citroen of limoen  

Voor de garnering  

 basilicumblaadjes of 
kaffir limoen blaadjes  

 

 

Snipper het sjalotje, snijd de rode paprika in ringen en schaaf de 
spitskool dun. Gebruik je vis of kip, snijd deze dan in stukjes. Ook 
tofu of seitan snijd je in stukjes.  
Breng water aan de kook voor de rijst (voor 1 beker rijst 3 bekers 
water). Spoel de rijst met koud water in een zeef tot het water 
helder blijft. Laat uitlekken. Voeg zout toe aan het kokende water 
en kook de rijst volgens aanwijzingen op de verpakking. Laat even 
uitdampen, roer los met een vork en zet apart. 

Terwijl de rijst kookt: 
Verhit 1 el olie in een koekenpan of wok en bak hierin de currypasta 
ca. 1 minuut. Voeg dan de kokosmelk toe, breng aan de kook en 
laat eventjes koken. Voeg dan de uitjes, 1 handvol van de kool, 1/2 
el suiker en 1/2 el vissaus toe. Voeg nu eventueel ook de kip toe. 
Gebruik je vis, voeg deze dan aan het einde van de kooktijd toe, als 
de groenten bijna gaar zijn. Vis heeft niet veel tijd nodig om te 
garen. Laat zachtjes koken tot de groenten gaar zijn. 
 
Verhit een scheutje olie in een wok en bak hierin de puntpaprika en 
de spitskool tot deze beetgaar is. 

Gebruik je vleesvervangers? Verhit in een kleine koekenpan een 
scheut olie en bak hierin de vegetarische kipstukjes, seitan of tofu 
tot ze knapperig en warm zijn.  

Serveer het gerecht in 2 diepe borden of in een grote schaal. Schep 
de rijst in de borden, daarop de groenten en eindig met de 
currysaus. Garneer de schotel met basilicumblaadjes of kaffir 
limoenblaadjes. Heb je beide toevallig niet in huis, vervang dit dan 
door peterselie of jonge bladspinazie. 

Lekker voor erbij: een zoetzure komkommersalade om de brand te 
blussen. 

 
 


