
Een stoofschotel met 
paddenstoelen en kokos 

Alle paddenstoelen moeten, voor je ze 
eet, altijd worden verhit. Er zit een stof 
in die "agaritine" heet, die kun je beter 
niet eten.  

Je kunt ze bakken, stomen, frituren of 
koken. En stoven kan natuurlijk ook. Hier vind je een heerlijke 
paddenstoelen met kokos stoofschotel.  

Je hebt nodig voor ca 4 personen :  

Denk wél even van tevoren wat je erbij wilt eten. Rijst of macaroni. Spaghetti of een 
Naanbrood ?  

 Een flinke duim gember ( in dobbeltjes gesneden) 
 1/2e stengel struikselderij ( mini schijfjes gesneden) 
 Een flinke eetlepel verse koriander steeltjes ( in stukjes van 1 cm gesneden) 
 1 afgestreken theelepel ‘shak shuka’ poeder (Verstegen) 
 1 blik kokosmelk 
 !! (laat dit blikje éérst ca 24 uren gewoon staan, je hebt de kokosroom ook 

nodig, die erop komt drijven) 
 Ca 500 gram paddenstoelen. Maakt niet uit welke. Een mix is erg lekker 
 Zout naar smaak 
 1/2e theelepel kurkuma poeder 
 4 eetlepels olie om te bakken 
 5 sjalotjes, gepeld en in stukjes gesneden 
 1 theelepel korianderzaadjes 
 1 theelepel gemalen koriander 
 Een klein schepje sambal of 2 verse hete chilipepers (wat je maar lekker vindt) 
 1 laurierblad 
 1 eetlepel limoensap 

Bereiden van de paddenstoelen stoofschotel 

1. Open het blik kokosmelk, zoek een wat grotere schaal en schep de dikke 
kokosroom in de schaal. Doe er wat zout bij. En het kurkuma poeder. Alles 
roeren. 

2. Laat de dunne kokosroom in het blikje zitten, zet dat even weg. 
3. Was of poets de paddenstoelen, snij de grootse in 4 stukken. Doe ze in de 

schaal met de dikke room, kurkuma en het zout. En roer nu alles goed door 
elkaar. Zodat de paddenstoelen goed ‘ingeroomd’ van de kokosroom zijn. Zet 
het ca10 minuten weg. 

4. Pak een stevige braadpan, doe er wat olie in. 
5. Snij de gember in kleine dobbeltjes, en doe in de pan. 
6. Met het laurierblad 



7. Snij de sjalotjes, de 1/2e stengel selderij, de koriander zaadjes, de gemalen 
koriander, de shak shuka, de sambal en doe alles in de braadpan. 

8. Even lekker aanbakken, 2 minuutjes op halfhoog vuur 
9. Doe nu rest van de kokosmelk bij je mengsel in de pan. Even goed roeren en 

ca 10 minuten in de open pan koken 
10. Doe dan pas de schaal vol met de paddenstoelen bij je mengsel in de hete 

pan. 
11. Breng het geheel weer aan de kook, als alles kookt draai je het vuur lager en 

laat het (af en toe roeren) ongeveer 1 a 2 minuutjes pruttelen 
12. Als de paddenstoelen zijn geslonken en het vocht in de curry zit, dan is het 

klaar. 

Met een hartelijke groet van Tieneke en eet smakelijk  gezond 

 


