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AARDAPPELCURRY MET SPINAZIE 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR CA. 2 PERSONEN 

 1 blik kikkererwten (ca. 300 g) 
 150 g (verse) bladspinazie 
 1,5 rode ui 
 500 g aardappelen 
 ½ groene paprika 
 4 lente-uien 

Voor de curry 

 ½ - 1 eetlepel gele currypasta  
of 
1 tl kurkuma 
½ el paprikapoeder 
1 tl korianderzaad 
½ el komijnzaad 
2,5 cm (bio) gember 

 1 teentje knoflook 
 1 blik kokosmelk 
 2 maggiblokjes 
 250 ml water  

 

 

 

 

 

 
 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 20 minuten 
Bereiden: 30 minuten 
 

Spoel de kikkererwten onder stromend water en laat zo goed 
mogelijk uitlekken. Was, als dat nodig is, de spinazie en laat goed 
uitlekken.  

Snipper de halve rode ui, snijd of schaaf de andere in dunne 
ringen. Schil de aardappelen en snijd ze in zo gelijk mogelijke 
blokken. Snijd de lente-ui in vieren. Maak de paprika schoon, 
verwijder pitten en zaadlijsten en snijd in dunne reepjes. Plet de 
knoflook en verwijder de schil.  

Gebruik je geen kant-en-klaar currypasta, vijzel dan komijn- en 
korianderzaad. Biologische gember hoef je niet te schillen, 
wassen is voldoende. Heb je die niet, krab de schil er dan af met 
de zijkant van een lepel of de botte kant van een mesje.  

Verhit een eetlepel olie in een pan met dikke bodem. Smoor 
hierin de gesnipperde ui tot deze zacht is. Voeg de currypasta of 
specerijen toe, rasp de gember erboven en voeg de 
kikkererwten toe. Laat ca. 5 minuten bakken tot de specerijen 
beginnen te geuren. Schep een deel van de kikkererwten er uit 
voor garnering.  

Rasp de knoflook boven de pan en laat 1 minuutje meebakken. 
Dan kunnen de aardappelen erbij, de lente-ui en paprika. Voeg 
250 ml water toe, de kokosmelk en 2 maggiblokjes. Breng aan de 
kook en laat zachtjes met deksel op de pan ca. 10 minuten 
koken of tot de aardappelen gaar zijn. Tegen het einde van de 
kooktijd kun je met de achterkant van een lepel een deel van de 
kikkererwten pletten, hierdoor bindt de bouillon iets.  

Voeg nu de spinazie toe, sluit de pan weer met het deksel en 
laat de spinazie slinken. Schep af en toe om.  

Bak, terwijl de curry staat te pruttelen, in ca. 5 minuten de 
uienringen goudbruin in een koekenpan in een scheutje olie.  

Schep de curry in borden, garneer met de kikkererwten en rode 
ui en eventueel koriander of peterselieblad. Rasp er citroen 
boven en geef er partjes citroen bij. 
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