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WEEKRECEPTEN 2022 

 
22. Vegetarische curry (2 personen) 
 
Ingrediënten: 
3 eetlepels groene curry pasta 
2 middelgrote zoete aardappelen 
400 gram pompoen (stukjes) 
1 theelepel visolie 
Een handje cashewnoten 
Verse koriander 
100 gram Zilvervliesrijst 
400 gram zwarte bonen (uit blik) 
Sap van een halve limoen 
(eventueel) een halve rode peper 
1 theelepel kurkuma 
1 rode ui 
1 teentje knoflook 
2 stengels bleekselderij 
2 cm verse gember 
400 ml kokosmelk 
 
Bereiding: 
Schil de zoete aardappelen en snijd in blokjes.  
Snijd een pompoen in blokjes (of koop kant en klaar 400 gram).  
Snijd de bleekselderij in plakjes.  
Snijd een halve rode peper fijn (of laat achterwege als je niet van pittig houdt).  
Snipper een ui, de gember en knoflook. 
Spoel de zwarte bonen af met stromend water in een vergiet.  
Kook 100 gram zilvervlies rijst beetgaar. 
Verhit een beetje olijfolie in een (wok) pan en bak de ui, bleekselderij, rode peper en gember ongeveer  
4 minuten (blijf roeren). Voeg dan de groene curry pasta toe, de kurkumapoeder en bak (al roerend) 
mee voor ongeveer 2 minuten. Voeg de kokosmelk toe en breng alles weer aan de kook en laat de curry 
op laag vuur nog 5 minuten pruttelen.  
Voeg dan de zoete aardappel en pompoen stukjes toe en laat (met een deksel op de pan) ongeveer in  
10 minuten beetgaar worden. Als laatste voeg je de zwarte bonen toe, het sap van de halve limoen en 
de vissaus. Laat warm worden. Leg de rijst op je bord, met de curry eroverheen. 
Garneer de curry met verse koriander naar smaak en (droog geroosterde) cashewnoten. 
 
 
 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

 
22. Waarom deze vegetarische curry (“weet wat je eet”) 

 

1 van de voordelen van vegetarisch of flexitarisch eten (hierbij wissel je de dagen/ je eetpatroon af met 
vlees/kip en/of vis en dagen zonder vlees/kip en/of vis) is dat je “lichter” eet. 
 
Hoe soepeler je vertering verloopt, des te beter voedingsstoffen kunnen worden opgenomen, hoe 
minder toxische stoffen er worden gevormd, hoe minder last van een opgeblazen vol gevoel en hoe 

eerder je lichter op de weegschaal kan zijn. Fijn voor een strakkere buik       

 
Het ene product heeft langer nodig om te verteren dan het andere, waarbij vlees van alle voeding het 
langste in onze darmen aanwezig is voor vertering. Dit geeft dus een grote energiebelasting voor je 
lichaam. 
 
Energie die we graag willen over houden, om ons immuunsysteem bijvoorbeeld sterk te houden, voor 

de thuis trainingen en om alles met goede energie te kunnen doen, wat we willen of moeten doen       
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