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KHITCHARI
Ingredienten
1 kopje (circa 200 gram) mungbonen, een paar
uur tot een nacht lang geweekt in water
1 kopje (circa 200 gram) basmati rijst –
afgespoeld en eventueel een paar uur
geweekt
circa 1 eetlepel ghee of kokosolie
1 eetlepel komijnzaadjes
1 eetlepel korianderzaadjes
1/2 eetlepel gemalen komijn
2 knoflooktenen, geplet en fijngehakt
stukje gember (ter grote van een duim),
fijngesneden
1 theelepel geelwortel (kurkuma)
1 biologisch bouillonblokje(groente)
1 bos verse koriander, de blaadjes
Himalaya zout naar smaak
peper naar smaak
extra; voeg wat wortelgroenten toe zoals
wortel, knolselderij of pastinaak.

KHITCHARI
Bereiding Khitchari
Verhit de kokosolie of ghee in een pan met
dikke bodem en voeg komijnzaadjes en
korianderzaadjes toe. Vervolgens de knoflook,
gember en eventueel de wortelgroentes
toevoegen. Sauteer dit een paar minuten op
medium tot laag vuur. Voeg dan als laatste
komijnpoeder en kurkuma toe en bak dit even
mee.
Doe de afgespoelde mungbonen en rijst in de
pan en voeg water toe tot het circa een
centimeter onder water staat. Voeg het
bouillonblokje toe. Na zo’n 20 minuten is de
Kitchari gaar (afhankelijk hoe lang de
mungbonen geweekt zijn). Voeg indien nodig
water toe en check of bonen en rijst gaar zijn.
De dikte van de Kitchari kun je naar eigen
smaak bepalen, maar het hoort enigszins dun
en soepachtig te zijn. Mix vervolgens ongeveer
de helft van het mengsel met een staafmixer.
Maak op smaak met wat Himalaya zout en
eventueel extra kruiden en peper.
Serveer warm en strooi er royaal verse
korianderblaadjes over.

Khitchari
Kitchari is een traditioneel Indiaas gerecht op basis van rijst
en muntbonen.

Het is bedoeld om je lichaam mee op te

schonen. Ik maak het soms bijna wekelijks en geniet van de
zuiverende werking.
Khitchari is Ayurveda's succesrecept. Khitchari is al
eeuwenlang een basisgerecht in de Indiase voeding en wordt
daar voornamelijk gegeten voor zijn

smaak en textuur. De

lange lijst van goede eigenschappen voor de gezondheid is
een pluspunt. Denk aan: gemakkelijke bereiding, licht
verteerbaar, rijk aan voedingsstoffen, geeft vitaliteit en
kracht, zorgt ervoor dat afvalstoffen in het lichaam afgevoerd
worden en ga zo maar door! Wat ook super fijn is: Khitchari
geeft hernieuwde energie!

