
 

SPINAZIE SCHOTEL MET KURKUMA EN PANEER. 

NODIG VOOR 4 PERSONEN: 

 300 gram spinazie 

 3 tomaten. 

 1 verse peper. 

 2 eetlepels olie. 

 ½ theelepel komijn. 

 1 eetlepel ( rode) linzen. 

 1 theelepel gemalen korianderzaad. 

 ½ theelepel gemalen kaneel. 

 Beetje kruidnagelpoeder en kardamompoeder. 

 ½ theelepel kurkuma poeder. 

 ¼ theelepel bruine suiker. 

 Beetje zout en wat room. 

 Paneer . ( als je het kunt krijgen, anders kun je het zelf maken )  

BEREIDEN :  

1. Spinazie wassen en snijden, de tomaten wassen en in stukjes snijden, de peper 

wassen en in kleine stukjes snijden, haal even de pitjes eruit. 

2. Olie in de pan doen, de komijn en de pepers en de linzen erbij doen. 

3. En de tomaten blokjes. 

4. Daarna de spinazie erbij doen met de overige specerijen en het zout. 

5. Laat ca 10 minuten bakken. 

6. Daarna de paneer en de room erbij doen, laat het 5 minuten door bakken. 

7. Maar niet meer omroeren. 

8. Serveer het feestelijk, 

Dit is absolute specialiteit !  

 HOE MAAK JE ZELF PANEER ? 



 Neem 2 liter volle melk 

 Neem het sap van 2 a 3 citroenen 

 

1. Melk verwarmen in de pan, met een 2 eetlepels water erbij.  

2. Vlak voor het kookpunt van het vuur nemen, 

3. En heel voorzichtig met een schuimspaan de citroensap toevoegen, 

4. NIET ROEREN !!  anders gaat het vlokken !  

5. Kijk of het eiwit zich gaat scheiden, 

6. Zo niet,.. beetje citroensap erbij doen, 

7. Zo gauw de eiwit gescheiden is van het vocht,.. 

8. Doe je alles in een zeef en laat het uitlekken. 

9. Ik doe het dan in een schone theedoek en duw het stevig aan. 

10. Daarna kun je de verse kaas-paneer in blokjes snijden.  

Als dit je is gelukt, heb je voor altijd verse paneer ! In de doperwten met hetzelfde recept als 

bovenstaat is dit ook een traktatie !  

EET SMAKELIJK !    

 

 


