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WEEKRECEPTEN 2022 

 
45. Zilvervlies rijst met aubergine curry en granaatappelpitjes (1 persoon)  
 
Ingrediënten: 
 
50 gram zilvervliesrijst 
2 sjalotjes 
½ teentje knoflook 
1 klein pakje kokosmelk (200ml) 
1 – 2 eetlepels granaatappelpitjes 
Zout en peper 
Olijfolie 
Eventueel een ¼ rode peper 
 
Bereiding: 
 
Kook 50 gram zilvervlies rijst. 
Snijd een halve aubergine in blokjes.  
Snijd eventueel een halve rode peper in dunne ringetjes.  
Snijd 2 sjalotten in kleine stukjes.  
Fruit in een beetje olijfolie de sjalotjes en een beetje knoflook en voeg na 2 minuten de aubergine toe. 
Bestrooi met beetje zout en peper. Strooi er 2 theelepels kerriepoeder over en roer door elkaar.  
Voeg een klein pakje kokosmelk toe en laat 5-10 minuten zachtjes gaar koken.  
Schep op je bord de curry over de rijst en bestrooi met 1 of 2 eetlepels granaatappelpitjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

 
45. Waarom dit gerecht (“weet wat je eet”)? 

 
Wil je een snelle, makkelijk klaar te maken, lekkere en gezonde vegetarische maaltijd maken, dan is dit 
recept zeker een aanrader. 
Je kunt het recept ook makkelijk aanvullen met (of wijzigen in) stukjes gebakken kip, garnalen of 
champignons, sperziebonen of spruitjes. 
 
Aubergine 
De aubergine is gezond. De vezels in de aubergine zorgen voor een goede spijsvertering. Ze zorgen ook 
voor een langdurig “volle maag” gevoel en voorkomen op die manier een overmatige calorie-inname en 
zin om te snacken later op de dag of in de avond. 
 
Granaatappel 
Granaatappels bevatten veel kalium en vitamine C.  
Bovendien bevatten ze veel polyfenolen, dit zijn ook krachtige antioxidanten. 
Hierdoor kunnen de pitjes meehelpen om ontstekingen te remmen, de bloeddruk te verlagen, zorgen 
voor een mooie huid en overgangskwalen (opvliegers) verminderen. 
 
De antioxiderende werking die granaatappelpitjes hebben kunnen ook bijdragen dat cholesterol in de 
aderen minder kan blijven plakken. Je aderen worden van binnen uit gereinigd. Tevens voorkomt het 
dat de vaatwanden kunnen verharden, dus goed tegen hart- en vaatziekten. 

https://jacquelinevandijk.nl/

