
Boodschappen:4 pers.

Voor de saus,

1 ui grof gehakt

2 tenen knoflook geperst

1 groene Chilipeper grof gehakt

1 blikje (pruim) tomaten

1/2 blikje water

1 el gemalen koriander

1 el gemalen komijn

1 el kurkuma

Het vlees met de groente

3 kipfilets in stukken van 3x3cm

1 gehakte rode peper

1 ui in dunne ringen

*optioneel 2 rode pepers (niet hakken of snijden!), 1/2 rode peper in reepjes.

1 tl gemalen komijn

1 tl gemalen koriander

1 tl kurkuma

zout 

2 tl garam masala (voorzichtig dit maakt het pittig!)

handje gehakte verse koriander

Bereiding: (volg de kleurtjes om niet in verwarring te komen!)

doe de   kruiden goed door elkaar mengen en wrijf er de stukken 1tl komijn, tl koriander en de tl kurkuma

kipfilet goed mee in en zet zolang in de koelkast.

Voor de saus.

Fruit de grof gehakte in 2-3 el zonnebloemolie in een flinke (hapjes)pan  ui, knoflook en de gehakte groene peper 

tot deze mooi bruin zijn. Voeg dan het 1/2 blikje water erbij en laat dit 20 minuten zachtjes pruttelen.

Ondertussen, maal je de (pruim) tomaten in een foodprocessor tot deze geheel glad zijn.

Neem een andere koekenpan en bak de  1 minuut in een 1-2 el olie.el koriander, el komijn en de kurkuma

Voeg er dan de gemalen tomaten bij, roer even om en laat 10 minuten zachtjes pruttelen. 

Maal dan het uienmengsel even heel licht in de foodprocessor en voeg er dan de pittige tomatensaus bij, roer 

het even goed door en laat heel zachtjes 20 minuten pruttelen.

Braad de stukken kip nu even aan in 3 el zonnebloemolie en blijf er even in roeren.

Zet na een paar minuten het vuur laag en voeg er dan de  *uienringen, de gehakte rode peper ( en optioneel de 2 rode 

pepers (heel) en reepjes paprika) bij, roer dit zachtjes tot de kip gaar en de uienringen (*peper,paprika) zacht zijn.

Voeg er dan de eerder gemaakte saus bij, roer even en laat 10-20 minuten pruttelen. 

Breng op smaak met  wat zout. Roer er vlak voor het opdienen de garam masala en de gehakte koriander doorheen.

Decoreer af met wat koriandeblad.

Serveer met pilawrijst en naanbrood  (zie recepten elders op de website!)

http://www.joyofbaking.com/IngredientSubstitution.html

. 
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