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Indiase groentencurry met kipgehakt

Keto en Zo

Benodigdheden:
Voor de gehaktballetjes:
±1-11

2 cm verse gember en 1 grote teen knoflook
1 rode ui
400 g kipgehakt
2 tl harissakruiden (chili, knoflook, koriander, komijn, pa-
prika)
1 tl kurkuma
1 - 11

2 tl Keltisch zeezout
peper
1
2 ei, losgeklopt
2 tl psylliumvezels
Voor de groentencurry:
11
2 cm gember en 2 tenen knoflook

1 ui
1
2 bloemkool
1
2 stronk brocolli
1 zoete aardappel (of sperciebonen, courgette, erwten...)
1 wortel
1 paprika
1 kleine of 1

2 grote prei
125 g champignons
2 el (of naar smaak) groene curry pasta/kruiden
1 blikje kokosmelk
Voor erbij:
eieren, gekookt

Bereiden: Maak de gember, knoflook en ui schoon en hak, snij of maal ze fijn. Voeg het toe
aan het kipgehakt, samen met de kruiden, zeezout en peper. Doe er het losgeklopte ei en de
psylliumvezels bij en kneed het gehakt goed door. Bak een klein testballetje om te proeven of
deze voldoende (pittig) op smaak is. Voeg anders extra kruiden toe. Maak er balletjes van,
iets kleiner dan een golfballetje. Braad ze mooi goudbruin in wat kokosvet.

Maak de knoflook en gember schoon en hak ze fijn. Maak alle groenten schoon en snij ze
in grove stukken. Blancheer harde groenten (zoals bloemkool, brocolli, zoete aardappel of
bonen) kort in kokend water tot ze net een beetje gaar worden. Laat goed uitlekken.

Haal de gehaktballetjes uit de braadpan en fruit hierin de ui met de knoflook en de gember.
Voeg indien nodig extra kokosvet toe. Voeg achtereenvolgens en met wat tussenpozen de
wortel, paprika, prei en champignons toe. Roerbak op deze manier de groenten tot ze net
beetgaar zijn.

Voeg de geblancheerde groenten toe, samen met groene curry pasta of de groene curry kruiden
naar smaak, de kokosmelk en gehaktballetjes. Laat groenten en vlees in de saus gaar worden.

Serveer met gekookte eieren.

• Low carb
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