
Groene Thai Curry Pasta (vers gemaakt)  

Dit is één van de drie  originele Thaise 
recepten. Gekregen van een Thaise oudere 
dame. In Thailand kóópt men geen Thai 
curry’s, ze worden bijna altijd vers met de 
hand gemaakt. Je kunt deze curry pasta 
ongeveer 3 weken, in de koelkast, goed 
houden. Er is geen enkel conserverings 

middel gebruikt. En is scherp, de pittige pepers worden vers in deze curry gebruikt. 
Dit is de Groene curry pasta, de kleur komt van de 15 verse groene pepers en de 
koriander. Deze pasta heeft een heerlijke geur en smaak. Het is de moeite van het 
maken méér dan waard. Daar gaan we.  

Groene Thai Curry pasta 

Bereidingstijd 15 minuten. 

Nodig : 

 15 kleine verse groene pepers 
 4 gehalveerde knoflook teentjes 
 2 citroengras stengels, in hele kleine stukjes gesneden 
 2 limoenblaadjes, in kleine stukjes gescheurd (mag ook gedroogd) 
 2 heel klein gesneden sjalotjes 
 50 gram verse koriander blaadjes, in kleine stukjes geknipt 
 2,5 cm verse gember, in hele kleine stukjes gesneden 
 2 theelepels koriander zaadjes 
 1 theelepel zwarte gekneusde peperkorrels 
 1 theelepel vers geraspte limoenschil 
 ½ theelepel zout 
 2 eetlepels  

 2 eetlepels pinda olie (of andere olie) 

Bereiden : 

1. Doe in een keer alle ingrediënten in een blender of foodprocessor. En maal 
het geheel tot een dikke pasta. 

2. Je kunt dit ook met de hand doen, zoals de Thai ook doen. Door het in een 
grote vijzel, Dan druk je de ingrediënten eerst fijn, behalve de knoflook. Die 
voeg je pas toe als de rest helemaal tot pasta gedrukt is. En als laatste de olie 
erdoor.  

3. Als je pasta klaar is, doe het dan in een zeer schone luchtdichte glazen pot.  
4. Je kunt het dan ca 3 weken goed houden als je het in de koelkast bewaard.  

Met een hartelijke groet van Tieneke, en smakelijk eten gewenst.  


