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Bloemkool-aardappel curry 

Deze curry is uitstekend geschikt in dit jaargetijde en door de aardappels 

bijzonder goed voor Vata. De bloemkool is iets licht voor Vata, maar door de 

combinatie met de kruiden en aardappels toch goed verteerbaar. (recept van 

Rada’s kookstudio). 

Voor ongeveer 4 personen: 

Ingrediënten: 

o ½ middelgrote bloemkool, in roosjes gesneden 

o 300 g aardappels, in blokjes          

o 1 eetl. ghee 

o 150 g doperwtjes            

o 1 theel. komijnzaad *            

o ½ theel. vers gemalen zwarte peper **              

o 1 theel. gemalen koriander          

o ½ theel. kurkuma of een eetl. verse geelwortel             

o ½ theel. asafoetida 

o ¼ liter water, zonodig meer 

o 1-2 dl. biogarde 

o 1 theel. zout 

o ½ theel. garam masala 

o 1 eetl. fijngehakte verse koriander (optioneel) 

Verhit de ghee, draai de vlam laag en strooi er het komijnzaad en bak een paar 

seconden tot de zaadjes goudbruin zijn.  Voeg de gemalen koriander, zwarte 
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peper, kurkuma en asafoetida toe en bak alles nog een paar seconden.  Voeg 

dan meteen de aardappelblokjes toe.  Roerbak de aardappelen totdat ze hier en 

daar bruin worden. 

Doe er nu de bloemkool bij en bak alles nog een paar minuten, onder goed 

roeren.  Voeg dan het water toe en doe een deksel op de pan om de stoom vast 

te houden.  Laat alles ongeveer 10 minuten koken (zonodig wat water 

toevoegen), tot de groenten gaar zijn. Voeg de laatste vijf minuten de (diepvries) 

doperwtjes toe. 

Haal de pan van het vuur, voeg de biogarde, zout en garam masala toe en schep 

voorzichtig om. Garneer met de koriander. 

 

Serveer met een chutney (zie onder) en dal (zie video) voor een volledige 

maaltijd 
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PERENCHUTNEY MET DADELS EN PECANNOTEN 

(genoeg voor 2 of 3 x) 

Ingrediënten: 

o 1 eetl. fijngesneden gemberwortel 

o ½ eetl. geraspte sinaasappelschil (biologisch) 

o ¼ theel. Gemalen kardamonzaadjes 

o 1 kaneelstokje 

o 2 eetl. ghee 

o ½ cup (120 ml.) sinaasappelsap 

o ¼ theel. cayennepeper (of minder) 

o ¼ cup (40 gr.) rijststroop  

o 6-7 middelgrote, echt harde peren - Doyenne de Comice werken het 

allerbest - geschild en in stukjes gesneden 

o ½ cup (95 gr.) ontpitte zachte dadels, in stukken van 1 cm. gesneden 

o 1/3 cup (40 gr.) pecan noten, geroosterd en in stukjes (of walnoten) 

Zo maak je de chutney: 

Verzamel de gember, sinaasappelschil, kardamon zaad en kaneelstokje in een 

kommetje. Laat  de ghee smelten in een pan maar houd het vuur laag. Doe de 

verzamelde ingrediënten erbij voordat de ghee heet is. Bak ze even zodat de 

aroma’s vrij komen. 

Voeg het sinaasappelsap, de cayennepeper en de rijststroop toe en roer. Doe 

er dan de peren bij en breng alles aan de kook. Draai het vuur laag en laat de 

peren zachtjes koken tot ze zacht zijn. Zet dan het vuur hoog en kook onder 
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goed roeren tot de siroop dik is en als een laagje glazuur rond de stukjes peer 

zit.  

Haal de pan van het vuur, voeg de dadels en de pecan noten of walnoten toe 

en laat de chutney afkoelen tot kamertemperatuur. 

 

 

 

 


