
 

 

 

BLOEMKOOL CURRY MET KURKUMA. 
 
Dit is een geweldig lekkere curry. Iets om je op te verheugen  Makkelijk gemaakt en 
gezond, vers en voedzaam. En het is geweldig lekker !  
 
Nodig voor ca 3 personen . 
 
Ingrediënten:  
 
• 1 uitje. 
• 1 teentje knoflook. 
* 600 gram bloemkool. 
• Stukje verse gember, geschild en geraspt. 
• Stukje verse kurkuma wortel, geschild en door de knoflookpers gedrukt. ( ½ 
theelepel poeder kan ook ) . 
• 100 gram kikkererwten ( vers geweekt en gekookt of uit bio uit blik ). 
• 3 verse stevige tomaten, in kleine dobbeltjes gesneden.  
• 150 ml kokosmelk. 
• 1 flinke theelepel (bio)Garam Massala poeder. 
• ( Of : 
• ½ theelepel kardamon poeder. 
• ½ theelepel koriander poeder. 
• ½ theelepel amchur ( mag ook citroenrasp zijn ). 



• ½ theelepel komijn poeder ).  
• Sap van een ½ limoen. 
• 2 eetlepels vol verse koriander steeltjes. 
• Een handjevol verse koriander blaadjes als garnering. 
• Peper en zout. ( Bio-bouillon tabletje kan ook ) . 
• Olijfolie. 
• Een flinke eetlepel amandelschaafsel. 
• Rijst , of iets anders zoals cous-cous of noedels .  
 
En dan,.. 
 
1. Snij de bloemkool in roosjes en was deze. 
2. Spoel de kikkererwten af. 
3. Pel het uitje en snipper deze. 
4. Knoflook door de pers drukken. 
5. Doe wat olie in een braadpan,  
6. Tomaat en de ui,  
7. De gember, kurkuma en knoflook en de Garam Massala erbij. 
8. Even aanbakken. 
9. Kokosolie en de bloemkool erbij  
10. De koriandersteeltjes en de kikkererwten erbij.  
11. En de amandelschaafsel. 
12. Peper erbij. 
 
Laat dit alles op een zachte verwarmings bron rustig een half uurtje pruttelen. Af en 
toe even roeren.  
 
Ondertussen kook je de rijst.  
 
Na dit half uurtje de limoensap toevoegen in de curry. 
Kijk of de bloemkool gaar is, 
 
Het ruikt heerlijk exotisch in huis, en je kunt je verheugen op deze gezonde maaltijd. 
Eet Smakelijk Gezond.  
Grtjs van Tieneke 


