
Lam bhuna, een Indische lamsstoofpot

4 personen
60 tot 80 minuten

Een heerlijk kruidig Indisch stoofpotje. Laat je niet
afschrikken door de waslijst aan kruiden, het is
eigenlijk een heel makkelijk gerecht! Reken er wel
wat tijd voor uit. Of je maakt het overdag of de dag
op voorhand natuurlijk, dat gaat trouwens voor elk
stoofpotje. Je gasten of tafelgenoten zullen in ieder
geval aangenaam verrast zijn!

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:

■ 1 kg lamsbout, versneden

■ 2 uien

■ 1 rode paprika

■ 1 blik tomatenblokjes

■ 6 cm gember

■ 2 teentjes look

■ 1 theelepel korianderpoeder

■ 1 theelepel gemalen venkelzaad

■ 1 theelepel mosterdzaad

■ 1 theelepel karwijzaadjes

■ 1 eetlepel komijn

■ 1 eetlepel paprikapoeder

■ 2 eetlepels currypoeder

■ zonnebloemolie

■ 1 blokje groentebouillon

■ peper en zout

■ 1 bosje verse koriander

BEREIDING:

1. Schil de gember en snipper deze samen met look fijn. Zet apart.

2. Snij de rode paprika in blokjes en houd apart.

3. Neem een steelpan en breng hierin 250 ml water aan de kook, samen met een blokje

groentebouillon.



4. Schil en snij de uien in halve ringen. Neem een braadpan en verhit deze op een matig vuur.

Stoof de uien in wat zonnebloemolie tot ze glazig zijn.

5. Doe nu de gember, de look en alle kruiden, behalve het currypoeder, mee in de braadpan.

Bak alles even aan tot je een mooie ‘pasta’ krijgt. Het currypoeder voegen we pas later in het

gerecht toe, als je dat nu al mee zou bakken krijg je een erg bittere smaak!

6. Voeg de blokjes rode paprika toe, en laat even mee stoven.

7. Voeg de 250 ml hete groentebouillon toe aan het geheel.

8. Doe het lamsvlees mee in de braadpan, zet het vuur zacht en laat het geheel pruttelen tot het

vlees goed gaar is. Af en toe wel even roeren. Dit duurt 45 minuten tot een uur. Het is klaar

wanneer het vlees de structuur heeft van hoe jij graag je stoofvlees hebt!

9. Proef even een beetje van de saus en kruid indien nodig bij met peper en/of zout.

10. Schep de bhuna in diepe kommen en werk af met verse korianderblaadjes (of platte

peterselie als je geen koriander fan bent).

*Heel lekker met basmatirijst of met platbrood met wat yoghurt.

Smakelijk!


