
Jackfruit curry met spitskool en 
shii-take 

Kijk dit zijn jackfruit stukjes. Je snijdt ze nog eens in 
4-en. Deze curry is heel erg lekker ! Maak er 
voldoende van, ze lusten het wel. Het is gebaseerd 

op een ayurvedisch recept. Maar deze curry heb ikzelf tot een 
volwaardige maaltijd aangepast. Ik maak het vaak eens. Is erg lekker ! 

Nodig voor ca 3 personen. Je hebt nodig : Zet alles op het aanrecht, de specerijen op 
een bord.  

 Een duim gember, gesneden of geraspt 
 Een scheutje olie om in te bakken 
 1 eetlepel fijngehakte knoflook 
 1 gesneden ui 
 1 eetlepel gedroogde kerrie blaadjes (curry blad is géén djeroek perut)  
 1 kaneelstok, in 3 stukken gebroken (of kaneel poeder 1 theelepel) 
 1 gewone rode paprika, in stukjes gesneden 
 3 hele grote shii-take, gewassen en in dunne reepjes gesneden 
 2 theelepels kerriepoeder 
 1 theelepel kurkuma poeder (die van dekurkumaspecialist.nl is de beste) 
 2 theelepels fijne mosterd 
 1 afgestreken eetlepel tamarinde pasta 
 Een kleine spitskool (zo groot als een vuist), in dunne reepjes gesneden. En 

doormidden 
 Een blikje jackfruit (als het kan : biologisch) 
 1 bosje verse koriander steeltjes gesneden en blad gedeelte scheiden (of 

peterselie als je geen koriander lust) 
 2 flinke eetlepels amandelschaafsel 
 Ca 300 ml lekkere zachte kokosmelk 

 1 eetlepel limoensap 

Je pakt een grote stevige braadpan. Snij alle ingrediënten van tevoren in 
stukjes.  

a) Olie en gember in de pan. Ui en knoflook erbij.  Even heet braden tot de ui 
begint te kleuren 

b) Jackfruit in stukjes erbij. Roeren, middelheet braden.  
c) Kerrie blad, kaneel, paprika, shii-take, kerrie poeder, kurkuma poeder, 

mosterd, tamarinde en 200 ml kokosmelk erbij. De geur komt nu vrij. 
d) Heet braden en roeren en roeren ca 1 minuut 
e) Dan de spitskool erbij en verder roeren.   



f) Te dik ? Doe er wat water bij, tot het weer een soepele brij wordt 
g) Doe de amandelschaafsel erbij en de gesneden koriander steeltjes . Roeren. 
h) Zet het vuur laag, doe de deksel op de pan en laat het een half uurtje pruttelen 
i) Controleer of het niet aanbrandt ! Roeren.  

Zet ondertussen de rijst op. Want deze curry is het lekkerste met gewone rijst en een 
salade. Alhoewel ik het ook graag met orzo lust. 

a) Als het klaar is doe de 2 eetlepels verse citroensap erdoor. En snipper de 
koriander blaadjes erover. En de laatste 100 ml kokosmelk. Goed roeren.  

Serveer de curry in een mooie schaal. Eet smakelijk met deze heerlijke jackfruit curry 
met spitskool, en shii-take. Met een hartelijke groet van Tieneke   


