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OVER TERRASANA
Positive eating
Bij Terrasana houden we van puur eten. Geen 
toevoegingen, geen onnodige ingrediënten. Wél 
het allerlekkerste eten van de beste biologische 
kwaliteit. We zorgen er graag voor dat je onbezorgd 
kunt genieten van zowel dagelijkse producten als 
luxe specialiteiten. Dat is positive eating!

Als je de producten van TerraSana gebruikt, weet 
je zeker dat ze biologisch zijn. We gebruiken 
ingrediënten van over de hele wereld. Zo maken we 
gebruik van ieders expertise, en eindig jij met een 
product waar je blij van wordt.

SAMENWERKINGEN MET KLEINE, DUURZAME BEDRIJVEN

HOMEMADE

VEEL VEGAN
KEUZES

BIOLOGISCH



PUUR

GEEN INGREDIËNT 
TE VEEL!

ONTDEK 
JE FAVORIETEN,

KIES UIT 
400+ PRODUCTEN

Notenpasta

Mediterraan

Basisingrediënten

Superfood

Snacks
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Zoetmiddelen

Latte

Kokosmelk

Groete & fruit in pot

Japans

Oriental

Onze productlijnen:



India

Thailand

Oriental food
Oriëntaals staat voor Aziatisch; de cuisine van het 
oosten. Ben jij fan van Thais, Vietnamees, Indiaas, 
Indonesisch of Chinees? There you go, jij bent een 
oriental foodlover!

Oriental gems
Al vanaf 1989 bouwen we aan een compleet 
biologisch assortiment. Nu halen we dus ook de 
allerlekkerste en puurste Indiase en Thaise gerechten 
naar Europa. Grenzeloos genieten!

Oriental chefs
We kiezen heel bewust waar we onze producten en 
ingrediënten vandaan halen. Onze Indiase curry’s zijn 
écht Indiaas, de Thaise currypasta’s écht Thais. De 
charmante Thaise producent is authentiek en heeft 
visie. Hij doet zijn werk met aandacht voor het milieu, 
verbouwt biologisch en met groene energie.

Onze Indiase chef is het grootste deel van zijn leven 
currychef geweest. Deze man weet als geen ander 
hoe je met die typisch Indiase kruiden tovert. Alles 
wat hij maakt, is verrukkelijk. Dat weten we, want we 
hebben uit vele curry’s de drie allerbeste gekozen. 
Curry in een pot, maar dan wél zoals je die alleen in 
India proeft. 

ORIENTAL GOODNESS

IN DEZE OOSTERSE LANDEN WORDEN ONZE ORIËNTAALSE PRODUCTEN GEMAAKT

DUURZAME  

PRODUCTIE MET

ZONNEPANELEN



DE ORIENTAL LIJN VAN TERRASANA

INDIASE CURRY 
KRUIDIG, SAUSACHTIG 

GERECHT

DAHL
INDIASE MAALTIJDSOEP 

OF CURRY CURRYPASTA
THAISE SMAAKMAKER 

VAN KRUIDEN EN 
SPECERIJEN

THAISE CURRY 
MET JACKFRUIT

VLEESVERVANGER

TIKKA MASALA  
BRUINE RIJST
MET GROENTE 
EN KRUIDEN

NAAN 
LUCHTIG PLAT 

BROOD UIT INDIA



Dahl rode linzen
gegeten als maaltijdsoep of curry 
gemaakt van rode linzen en  
kruiden als garam masala en chili

Dahl zwarte bonen
gegeten als maaltijdsoep of curry
basis van urad (zwarte bonen), 
rode nierbonen en kikkererwten

Keralan curry
basis van kokosmelk
met garam masala, tamarinde 
en zwarte kardemom

Jalfrezi curry
basis van tomaten
met kruiden als Kashmiri 
chilipoeder, koriander en komijn

Tikka masala curry
basis van cashewnoten
met kruiden als garam masala, 
fenegriek en groene kardemom

INDIAN GOODNESS

  basis van (rode) linzen of zwarte bonen  
 met tomaten 

	 kruiden	als	knoflook,	gember,	koriander,		
 kurkuma

 gegeten als soep of curry met naan

 aan de kook brengen en klaar! 

ONZE 3 CURRY’S ONZE 2 DAHLS

INDIASE CURRY
  basis van groente, kruiden en specerijen 

 met tomaten en/of kokosmelk 

 kruiden als koriander, komijn, kurkuma  
 en kardemom 

  gegeten met rijst of naan 

 groente bakken en 10 minuten sudderen

DAHL

Bijna iedere Indiase maaltijd staat bol van de kruiden en specerijen. Maar je curry 
zo mooi op smaak krijgen als de Indiërs, dat is voor de meeste Europeanen best een 
uitdaging. Met onze ready-to-heat curry’s kom je een heel eind. Het leukste? Er zit geen 
ingrediënt te veel in. Da’s 100% puur! Ontdek de verschillen en kies je favoriet!



Koriander 
Zit (zowel zaad als blad) bijna in 
iedere Indiase curry. Mild, fris en 
aromatisch kruid.

Komijn
Na peper het meest gebruikte kruid 
ter wereld. Kruidige, aardse smaak.
Heeft Indiase roots.

Kurkuma (geelwortel)
Het milde broertje van gember. 
Maakt je eten direct knalgeel. Wordt 
ook wel gezien als superfood.

Kardemom
Specerij voor zoete en hartige 
gerechten. Doet denken aan 
eucalyptus, maar is zachter en zoeter.

Garam masala 
Kruidenmix van kruiden als 
kruidnagel, komijn, koriander, peper 
en nootmuskaat.

Indiërs zijn dol op kruiden en specerijen. Indiase 
curry’s zitten er vol mee. Deze kruiden zijn favoriet 
bij onze Indiase chef, hij gebruikt ze in Keralan, 
Jalfrezi en Tikka masala curry. Leer ze ook kennen!

INDIASE KRUIDEN

Tamarinde 
Friszure peulvrucht. Vervanger voor 
citroen of azijn. Hoe rijper de vrucht, 
hoe zoeter de smaak.

Kashmiri chili
Chili uit Kashmiri (India). Heeft een 
feller rode kleur en een iets mildere 
smaak dan rode chili.

Fenegriek
Groene bladeren, vaak gedroogd 
gebruikt in curry’s. Frisse maar 
complexe smaak.



THAISE CURRY                         
 basis van pepers (groen of rood)

 met kokosmelk en currypasta

 kruiden als citroengras,  
	 galangal,	gember	en	knoflook

  gegeten met noodles of rijst

 groente bakken, currypasta en kokosmelk  
 toevoegen, 5 minuten sudderen

HET ALLERLEKKERST 
MET TERRASANA 

KOKOSMELK!JACKFRUIT
 vrucht van de jackfruitboom

 fruit en groente tegelijk

  vegan vleesvervanger, heeft de structuur 
van vlees

 gegeten in curry

  5-10 minuten opwarmen, eventueel met 
kokosmelk of tomatenblokjes

Wat maakt een Thaise curry écht Thais? De basis van pepers, 
en de lichte, frisse en aromatische kruiden. De Thai maken hun 
curry’s met currypasta. Dat zijn kruiden in een potje. Lekker easy! 
Oh, en wat jackfruit is? Dat lees je hier.

THAI GOODNESS

Groene currypasta
basis van groene chili
met kruiden als citroengras, 
galangal	en	kaffirlimoenschil

Rode currypasta
basis van rode chili
met kruiden als citroengras, 
galangal	en	kaffirlimoenschil

ONZE 2 CURRYPASTA’S ONZE 2 JACKFRUITCURRY’S
Groene jackfruitcurry
met 52% jackfruit
met kruiden als citroengras, 
limoenblad en garcinia

Rode jackfruitcurry
met 52% jackfruit
met kruiden als citroengras, chili, 
paprikapoeder en garcinia



CHECK JE VOORRAAD

Zet deze producten standaard in je 

keukenkastje, en je hebt altijd een 

snelle en goede maaltijd achter de 

hand. 

Oriental basics

-   potten kant-en-klare curry

-   currypasta

-  rijst 

-   naan

-  rijstnoodles

-  kokosmelk

-  sesamolie

THAISE KRUIDEN
De Thai gebruiken frisse, lichte kruiden in hun 
curry’s.	Ook	gember	en	knoflook	zijn	standaard.	
Denk aan gerechten als pad thai (noodlegerecht) 
en bekende Thaise soepen als tom yum en tom 
kha kai (zie recept verderop).

Citroengras (sereh) 
Stengels met citrusachtige geur en 
smaak. Kneuzen en meekoken met 
(Thaise) soep of curry’s.

Galangal (laos) 
Wortelachtige specerij dat lijkt op 
gember en kurkuma. Heeft een iets 
scherpere, bijna peperachtige smaak.

Kaffirlimoenschil
Lijkt op limoen, maar de smaak is 
intenser en aromatischer. Heeft een 
bobbeliger schil.

Limoenblad
Het aromatische blad van de limoen. 
Wordt gebruikt om soep of curry 
meer smaak te geven. 

Garcinia
Tropische fruitsoort dat lijkt op de 
groene pompoen. Zorgt voor een 
scherp zuurtje in de curry.



Zo maak je het:
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Boen de aardappelen schoon met een groenteborstel of 

schil	ze.	Snijd	in	blokjes	van	1	cm.	Snijd	de	ui	fijn.	
3. Verhit de kokosolie in een wok of koekenpan. Fruit de ui 1 

minuut. Voeg de aardappelen toe en bak 5 minuten aan. 
4. Voeg de groene erwten en de pot keralan curry toe. 
5. Laat 15-20 minuten sudderen, tot de aardappelen zacht 

zijn. Voeg eventueel water toe als de saus te veel indikt.
6. Verhit ondertussen de naan 3 minuten in de oven.
7. Snijd	de	koriander	en	rode	pepers	fijn.	
8. Verdeel de curry over 2 kommen. Garneer met koriander en 

rode pepers.
9. Serveer met naan.

Tip: Eet je glutenvrij? Serveer deze curry dan met rijst. 

Dit heb je nodig:
1 el kokosolie
1 middelgrote ui
200 g aardappelen, iets kruimig  
100 g groene erwten, diepvries
1 pot TerraSana keralan currysaus 
1 pak TerraSana mini-naan naar keuze 
2 handjes verse koriander
5 st TerraSana pikante rode pepers

KERALAN CURRY

easy 25 min 2-3 personen1 Indiaasvegan

ONTWIKKELD EN BEREID DOOR 
EEN SYMPATHIEKE MASTERCHEF 

IN INDIA. EEN CURRY NAAR 
ZUID-INDIASE STANDAARDEN, 
EN DAN ZO PUUR MOGELIJK. 

ZONDER SUIKER!

EEN MILDE CURRY OP BASIS 
VAN KOKOSMELK. BOMMETJE 

VOL MET BIJZONDERE KRUIDEN 
ALS TAMARINDE, ZWARTE 

KARDEMOM EN GARAM MASALA. 



INDIAN POTATO CURRY
RECEPT



TIKKA MASALA IS 
WAARSCHIJNLIJK DE 

BEKENDSTE CURRY. BEVAT 
HET KRUID FENEGRIEK, IN 
INDIA POPULAIR OM ZIJN 
BITTERZOETE SMAAK.

Zo maak je het:
1. Snijd	de	rode	ui	en	paprika	fijn.
2. Doe de olie in een wok of koekenpan en bak de ui  

2 minuten. 
3. Voeg de paprika en seitan toe en bak nogmaals 2 minuten. 
4. Optioneel: voeg de spinazie toe en laat op zacht vuur 

slinken.
5. Laat de kikkererwten uitlekken. Voeg de tikka masala 

curry en kikkererwten toe en laat de curry 5-10 minuten 
sudderen. 

6. Kook ondertussen de rijst gaar en/of bak de naan in de 
oven volgens de gebruiksaanwijzing.

7. Verdeel de curry over de kommen. 
8. Garneer met cashewnoten en eventueel sambal.
9. Serveer met rijst en/of naan.

Dit heb je nodig:
1 rode ui
1 rode paprika
1 el olie naar keuze
1/2 pot (175 g) TerraSana seitan
1 pot TerraSana tikka masala curry
200 g spinazie (optioneel) 
150 g kikkererwten uit pot
250 g rijst en/of 1 pak TerraSana naan
30 g TerraSana geroosterde cashewnoten
Sambal (optioneel)

TIKKA MASALA CURRY

CURRY IN EEN POTJE! DA’S 
SNEL EN ZONDER MOEITE EEN 
BORD BOMVOL SMAAK OP TAFEL 
ZETTEN. LAAT DIE CHEFKOK 
SKILLS MAAR AAN ONS OVER, 

JIJ HOEFT ALLEEN DE GROENTE 
MAAR TE BAKKEN!

easy 15 min 2-3 personen2 vegan Indiaas



INDIAN MASALA CURRY
RECEPT



Zo maak je het:
1. Knijp de tofu voorzichtig uit en dep droog. Snijd in blokjes 

van 2 cm. Meng de rode currypasta met de sesamolie in een 
kom. Voeg de tofu toe en meng tot alles bedekt is. Voeg de 
arrowroot toe en meng nogmaals. 

2. Doe 2 eetlepels kokosolie in een pan en bak de tofu in 4 
minuten goudbruin. Zet apart. 

3. Snijd	de	rode	ui	fijn.	Snijd	de	courgette	in	plakjes	of	reepjes.	
Maak de sperziebonen schoon en snijd in drieën.  

4. Doe 2 el kokosolie in een wok of pan. Voeg de sperziebonen, 
courgette en rode ui toe en roerbak 3 minuten op hoog vuur.

5. Zet het vuur zacht. Voeg de currysaus en bamboescheuten 
toe en laat 10 minuten zachtjes sudderen. 

6. Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.
7. Snijd	de	peterselie	fijn.	
8. Verdeel de curry over 4 kommen. Garneer met peterselie.
9. Serveer met de tofu en rijst.

Dit heb je nodig:
2 blokken (à 200 g) tofu naturel
2 el (40 g) TerraSana rode currypasta
2 el TerraSana sesamolie
2 el TerraSana arrowroot
4 el kokosolie
1 middelgrote rode ui
1/2 courgette
100 g sperziebonen 
1 pot TerraSana Jalfrezi curry
1/3 pot (60 g) bamboescheuten 
250 g rijst naar keuze
2 handjes verse platte peterselie

JALFREZI CURRY

medium 20 min 3-4 personen1 vegan

POT VOL CURRY, DA’S 
PUUR GEMAK! WIL JE EEN 
RESTAURANTWAARDIGE 

MAALTIJD OP TAFEL ZETTEN, 
MAAR HEB JE WEINIG TIJD 

OF BEN JE GEEN HELD IN DE 
KEUKEN? DIT IS JOUW POT. 

JALFREZI BETEKENT 
‘STIRFRY’ IN KASHMIRI. 
ROERBAK DIE GROENTE 
DUS LEKKER EN MENG 

MET DEZE ULTIEM 
KRUIDIGE SAUS.

Indiaas



INDIAN CURRY & TOFU
RECEPT



Zo maak je het:
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Breek de bloemkool in kleine roosjes en was ze schoon.
3. Schil de aardappels of boen ze schoon met een 

groenteborstel. Snijd in blokjes van 1-2 cm.
4. Snijd de tomaten in de blokjes. 
5. Pers	de	knoflook.	Meng	samen	met	de	rode	currypasta,	het	

water, de olijfolie en het limoensap in een ovenschaal.
6. Voeg de bloemkool en aardappels toe en meng met de 

saus, tot alles goed bedekt is. Schep de tomaten erdoor.
7. Laat 1 uur lang garen in de oven. Roer af en toe om.
8. Snijd	de	koriander	of	peterselie	fijn	en	meng	met	de	aloo	gobi.
9. Zet de oven op 180 °C. Verwarm de naan 3 minuten.
10. Breng de dahl zachtjes aan de kook in een pannetje.
11. Doe de dahl in een kom.
12. Serveer de aloo gobi met dahl en naan. 

Dit heb je nodig:
400 g bloemkool
400 g aardappels, iets kruimig
1	teentje	knoflook
75 g TerraSana rode currypasta
4 el water
2 el olijfolie
2 el limoensap
2 tomaten
2-3 handjes verse koriander of peterselie
1 pak TerraSana mini-naan naar keuze
1 pak TerraSana dahl 

DAHL
RODE LINZEN OF ZWARTE BONEN (URAD)

easy 65 min 2-3 personen1 vegan

JE EET DAHL ALS 
MAALTIJDSOEP 

(LEKKER MET NAAN) OF 
ALS SAUS (BIJGERECHT 

BIJ ALOO GOBI OF 
RIJSTGERECHT)

ALOO GOBI STAAT AAN DE TOP 
VAN INDIASE GERECHTEN. 

ALOO = AARDAPPEL, 
GOBI = BLOEMKOOL. 

LEKKER ALS BIJGERECHT 
ZONDER SAUS, OF ALS CURRY 
MET BIJV. KERALAN CURRY 

OF DAHL.

Indiaas



ALOO GOBI & DAHL
RECEPT



Zo maak je het:
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Smeer de maïskolven rijkelijk in met sesamolie. 
3. Rooster in 30 minuten gaar in de oven. Draai af en toe om.
4. Was	de	broccoli	en	paprika.	Snijd	fijn.	Snipper	de	ui.
5. Doe de olijfolie in een pan. Bak de ui, broccoli en paprika 2 

minuten aan. 
6. Voeg de currypasta en kokosmelk toe en meng tot de 

currypasta goed is opgelost. Laat 10 minuten zachtjes 
sudderen, tot de broccoli gaar is. 

7. Kook de noodles gaar volgens de aanwijzingen op de 
verpakking.

8. Rooster het amandelschaafsel in een droge koekenpan.
9. Verdeel de noodles en curry over de borden. Garneer met 

amandelschaafsel.
10. Bestrooi de gegrilde maïskolven met peper en zout.
11. Serveer de curry met de maïskolven en noodles.

Dit heb je nodig:
3 maïskolven
2 el TerraSana sesamolie
1 stronk broccoli
1 groene paprika
1 ui
1 el olijfolie
60 g TerraSana groene currypasta
1 blikje (200 ml) TerraSana kokosmelk
50 g TerraSana amandelschaafsel
1 pak (250 g) TerraSana Thaïse rijstnoodles

GROENE CURRYPASTA

easy 35 min 3 personen2 Thaisvegan

EEN POTJE VOL MET 
KRUIDEN. ZO PUUR MOGELIJK, 
EN DUS GEEN OLIE, WATER 

OF SUIKER. ZO DOEN WE DAT!

WEINIG TIJD? 
VERVANG DE 

MAÏSKOLVEN DOOR 
EEN POT (BABY)MAÏS



THAI NOODLE CURRY
RECEPT



Zo maak je het:
1. Kneus de stengels citroengras. Snijd ze in de lengte 

doormidden. 
2. Rasp	de	gember.	Snijd	de	chilipepers	fijn.	Pers	de	knoflook.	

Snijd	de	ui	zo	fijn	mogelijk.
3. Doe de kokosolie in een soeppan, samen met de ui, 

gember,	chilipeper	en	knoflook.	Bak	2	minuten.	
4. Voeg de rode currypasta toe en bak nogmaals 1 minuut.
5. Blus af met het water. Voeg de kokosmelk, limoenblaadjes 

(optioneel) en citroengras toe. 
6. Laat 10 minuten zachtjes sudderen. 
7. Breng op smaak met tamari. Proef goed en pas eventueel 

aan.
8. Verdeel de soep over 3-4 kommen. 
9. Maak af met taugé en koriander. 
10. Eet de limoenblaadjes niet op.

Dit heb je nodig:
1 stengel citroengras
3 cm gember
1 rode chilipeper
2	teentjes	knoflook
1 middelgrote ui
1 el kokosolie
50 g TerraSana rode currypasta
600 ml water
4 limoenblaadjes (optioneel)
1 blikje (200 ml) TerraSana kokosmelk
2 el TerraSana tamari sojasaus
100 g taugé
paar handjes verse koriander

easy 15 min 2-3 personen3 vegan

RODE CURRYPASTA PAST OVERAL 
BIJ. HOE FIJN IS HET OM EEN POTJE 

MET KRUIDENPASTA IN HUIS TE 
HEBBEN? ZO KUN JE ZELFS ZONDER 
JE BEST TE DOEN INDRUK MAKEN 

AAN TAFEL!

RODE CURRYPASTA

GEEN OVERBODIGE 
INGREDIËNTEN, WÉL 

ZOVEEL MOGELIJK PURE 
KRUIDEN.

Thais



TOM KHA KAI
RECEPT



Zo maak je het:
1. Snijd	de	ui	fijn.	Snijd	de	champignons	in	plakjes.	Snijd	de	

prei	in	flinterdunne	schijfjes.	
2. Doe de kokosolie in een koekenpan en bak de ui, 

champignons en prei 2-3 minuten aan. 
3. Voeg de tikka masala brown rice toe, samen met de 

doperwten en rozijnen. Verwarm voor 2-3 minuten.
4. Optioneel:	stamp	de	saffraan	en	knoflook	fijn	in	een	vijzel.	

Meng met de yoghurt en laat even rusten.
5. Snijd	de	koriander	of	munt	fijn.
6. Schep de biryani op de borden. Garneer met de 

cashewnoten en koriander of munt.
7. Optioneel:	serveer	met	de	saffraanyoghurt	en	met	

linzenchips.

Dit heb je nodig:
1/2 ui
3-4 champignons
1 dunne (75 g) prei
1 el kokosolie
50 g doperwten uit een pot
15 g TerraSana Blue Thompson rozijnen
1 handje verse koriander of munt
2 el TerraSana geroosterde cashewnoten
1 pak TerraSana tikka masala brown rice

optioneel:
plukje	saffraan	
1	teentje	knoflook
2 el vegan yoghurt 
TerraSana linzenchips Indian curry

TIKKA MASALA RIJST

easy 10 min 1-2 personen0 vegan

TIKKA MASALA BROWN RICE IS ‘NOT 
JUST RICE’. GROENTE EN KRUIDEN ALS 
GARAM MASALA, FENEGRIEK (OH, ZELFS 

MANGOPOEDER!) MAKEN DIT TOT 
EEN ULTRASNELLE EN VOLWAARDIGE 
MAALTIJD. 3 MINUTEN OPWARMEN, 

THAT’S ALL!

BIRYANI IS EEN 
VAN DE STANDAARD 
RIJSTGERECHTEN 
IN INDIA. MEESTAL 

GEGETEN MET VLEES, 
MAAR MINSTENS EVEN 

LEKKER ‘VEG’.

Indiaas



VEG BIRYANI
RECEPT



Zo maak je het:
1. Verwarm de oven voor op 220 °C.
2. Laat de kikkererwten uitlekken. Meng de currypasta door 

de kikkererwten, tot alles bedekt is.
3. Rooster in 5-10 minuten goudbruin in de oven. 
4. Zet de oven terug naar 180 °C.
5. Maak de raita. Rasp de komkommer. Snijd de koriander en 

munt	ultrafijn.	Meng	dan	alle	ingrediënten	voor	de	raita	
in een kommetje. Proef goed en voeg eventueel zout en 
peper toe naar smaak.

6. Maak de groene chutney. Doe alle ingrediënten voor 
de chutney in de blender. Begin met 80 ml water, voeg 
eventueel nog wat water toe als je de chutney te dik vindt.

7. Verhit de naan 3 minuten in de oven.
8. Verwarm de dahl volgens de aanwijzingen op de 

verpakking.
9. Serveer de dips met naan en dahl.

Dit heb je nodig:
Voor geroosterde kikkererwten:
1 pot (350 g) kikkererwten
1 tl TerraSana rode currypasta

Voor vegan raita:
80 g cashewyoghurt
50 g komkommer
1 el verse koriander
1 el verse munt
1 el citroensap
1/4 tl zout + peper

Voor groene chutney:
40 g verse koriander
20 g verse munt
4	teentjes	knoflook
4 cm verse gember
80-100 ml water
4 el citroensap
80 g TerraSana tahin dark

1 pak TerraSana dahl naar keuze
2 pakken TerraSana mini-naan naar keuze

easy 15 min 2-3 personen0 vegan

NAAN IS INDIAAS BROOD 
WAAR JE HEERLIJK MEE 
KUNT DIPPEN. VAAK ZIT 

ER YOGHURT (NIET VEGAN) 
EN SUIKER (NIET GEZOND) 
IN. WIJ LATEN DAT ERUIT, 

WANT DE SMAAK IS GEWOON 
FANTASTISCH ZONDER!

Indiaas

NAAN
NATUREL OF KNOFLOOK



DAHL & DIPS
RECEPT



JACKFRUIT CURRY
ROOD OF GROEN

easy 15 min 2 personen2 Thaisvegan

JACKFRUIT HEEFT DE 
STRUCTUUR VAN VLEES, 

MAAR IS GROENTE EN FRUIT 
IN ÉÉN. SUPERFOOD IN EEN 
LICHT- OF MEDIUMPITTIGE 

CURRY!

Zo maak je het:
1. Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de 

verpakking. 
2. Snijd	de	ui,	knoflook	en	paksoi	fijn.
3. Doe	de	olijfolie	in	een	pan	en	bak	de	ui	en	knoflook	tot	de	

ui glazig is.
4. Voeg de witte delen van de paksoi toe en bak nogmaals 1 

minuut. Zet het vuur zacht.
5. Voeg de jackfruitcurry en kokosmelk toe en laat alles 5 

minuten zachtjes sudderen. 
6. Halveer de cherrytomaatjes. Voeg ze, samen met de 

groene delen van de paksoi de laatste 2 minuten toe.
7. Meng de arrowroot met koud water en voeg toe aan de 

curry. Roer tot de saus de juiste dikte heeft. 
8. Snijd	de	koriander	fijn.	Verdeel	de	curry	over	3-4	kommen	

en maak af met verse koriander.
9. Serveer met rijst.

Dit heb je nodig:
200 g rijst naar keuze
1 middelgrote ui
1		teentje	knoflook
1/2 stronk paksoi
2 el olijfolie
1 pot TerraSana rode jackfruitcurry 
1 blikje (200 ml) TerraSana kokosmelk
150 g cherrytomaatjes
1 el TerraSana arrowroot + 2 el koud water
2 handjes verse koriander
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TerraSana heeft 
400+ biologische 
producten in het 

assortiment. 
Ontdek ze allemaal!

De producten van TerraSana koop je online en  
bij biowinkels door heel Nederland.  

Ga naar terrasana.nl/verkooppunten 
om te zien welke winkels er bij jou in de buurt zijn.

Volg ons op social voor meer 
recepten en inspiratie


