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MOSSELCURRY
RIJST & PAKSOI

De mossel is al eeuwen onderdeel van de Nederlandse eetcultuur. Dit duurzame schelpdiertje 
filtert zijn voeding direct uit het zeewater, kweek is vaak lokaal en heeft relatief weinig impact op 
de omgeving. Hieronder vind jij inspiratie voor de bereiding van de mossel!  
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200 g mossel met schelp       400 ml kokosmelk 
2 el gele currypasta                 2 knoflookteen  
1 sjalot                                         1 paksoi 
1 el gembersiroop                     2 el vissaus 
4 tl rietsuiker                             20 g verse gember 
200 g rijst                                   water  

 
1. Snipper de sjalot, knoflook en gember en zet deze aan in een wok of diepe koekenpan. 
2. Spoel de mosselen goed. 
3. Snijd ondertussen de paksoi en was deze indien nodig. 
4. Zet een ruime pan water (400/500 ml water) op en als deze kookt, blancheert u de paksoi. 
5. Koel de paksoi terug en kook vervolgens de rijst zoals aangegeven staat op de verpakking in 
     het water. 
6. Als de ui mooi glazig is kunt u hier de kokosmelk aan toevoegen met de 2 eetlepels currypasta 
7. Breng deze aan de kook en kook met een klein beetje in zodat de smaak iets intenser wordt 
8. Voeg vervolgens de overige smaakstoffen toe. 
9. Indien u niet tevreden bent kunt u altijd zelf nog iets toevoegen, denk aan citroenrasp, extra 
     suiker of extra currypasta. 
10. Zet vervolgens een koekenpan op hoog vuur  tot de pan gloeiend heet is en doe hier de 
       mosselen in tot ze allemaal open zijn, voeg desnoods wat water toe en doe er een deksel op 
       om de temperatuur in de pan hoger te krijgen. 
11. Pluk de mosselen uit de schelp, voeg deze toe aan de curry samen met de paksoi. 
12. Serveer de mosselcurry met de rijst en eet smakelijk.   

 

OVER DE CHEF
YEROEN WIJNJA: 

De smaken van de kokos, curry en mossel waren 
altijd erg fijn en aangenaam wat mij inspireerde 

dit gerecht te maken. 
 

Bereiding
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