
 

Kokoscurry met bindsla en andere zomergroenten 
4 personen 
 
Ingrediënten:  
• 1 el extra vergine kokosolie 
• 4 grote sjalotten of 1 middelgrote ui, gesnipperd  
• 1el fijngeraspte gember  
• 4 tenen knoflook, fijngeraspt of geperst  
• 2 stengels citroengras, buitenste bladeren verwijderd, rest fijngesneden  
• 2 kleine chilipepers (of naar smaak, evt pitjes en zaadlijsten eruit), in ringetjes 
• fijngeraspte schil van 1 limoen en het sap van 1/2 limoen, of meer naar smaak  
• blikje kokosmelk van 400 ml  
• 200 ml groentebouillon of water  
• 1 tl kurkuma (of 1 el versgeraspte kurkuma)  
• snufje suiker  
• 250 g nieuwe aardappels, geschrobd, in blokjes  
• 150 g sperziebonen, puntjes eraf, gehalveerd of snijbonen in stukjes 
• 100 g erwtjes (vers of uit de vriezer) of jonge tuinbonen 
• 1 krop binsdsla (of andere bladgroente) in reepjes 
• blaadjes en zachte steeltjes van een bos koriander (±50gr), fijngesneden  
• zeezout en zwarte peper 
 
Tip: In plaats van de sjalot, gember, knoflook, citroengras, chilipeper en limoen kun je 

ook gewoon 2 eetlepels Thaise groene currypasta gebruiken. 
 
Bereiding: 
Zet een braadpan, liefst met antiaanbaklaag op middelhoog vuur en doe de kokosolie erin. 
Voeg als de olie is gesmolten de sjalot of ui toe.  Draai het vuur laag als de ui sist, leg het 
deksel op de pan en fruit 5-10 minuten: roer veel. Voeg de gember, knoflook, het 
citroengras, de chilipepers en limoenrasp toe en bak nog 5 minuten; roer veel om te 
voorkomen dat het mengsel aanbrandt.  
Schenk de kokosmelk, groentebouillon of het water erbij en voeg de kurkuma, suiker en 
een snufje zout toe. Breng langzaam aan de kook en laat 5 minuten zacht koken.  
Doe de aardappels erbij en kook 10 minuten mee of tot ze net gaar zijn; roer een paar 
keer om te voorkomen dat ze aanbranden. Voeg de sperziebonen en erwtjes toe en laat 5-
7 minuten zacht koken of tot de boontjes net gaar zijn. Schenk er wat water bij als de saus 
te dik wordt.  
Leg de partjes sla erbij en kook 2-3 minuten zachtjes mee; roer veel, zodat de slablaadjes 
slinken. Haal de pan van het vuur. Roer het limoensap erdoor en het grootste deel van de 
koriander. Proef en voeg als dat nodig is extra limoen, zout en/of peper toe. Bestrooi met 
de rest van de koriander en serveer met rijst of quinoa. 
 
Uit “Heel veel  veg” – Hugh Fearnley Whittingstall 
 


