
Rec902 31 oktober 2018

Savooiekool- en palmkoolschotel met pindasaus, gehakt en spekjes

Keto en Zo

Benodigdheden:
Voor alle lagen:
2 tenen knoflook, 1 cm gember, 1 ui
verse peper en zeezout
kokosvet
Voor de lagen gehakt:
500 g gehakt, zo vet mogelijk
1-2 tl harissa, naar smaak
1
4 tl elk van nootmuskaat, komijnzaadjes en koriander
Voor de laag savooiekool:
350 g savooiekool, schoongemaakt
sesamolie
3 el pindakaas
4 el kokosmelk
1 el tamari of Coconut Aminos
Voor de laag palmkool:
200 g palmkool, schoongemaakt
1 klein blikje tomatenpuree
2 el kokosmelk
Topping:
200 g spekjes

Bereiden: Maak de knoflook, gember en groenten schoon. Hak de knoflook en gember fijn.
Snipper de ui. Snijd de savooiekool in reepjes. Verwijder de dikke nerf van de palmkool en
snijd dan het blad in reepjes.

Bak de spekjes uit. Haal ze uit de pan. Schep eventueel een deel van het bakvet uit de pan.

Bak het gehakt in grove stukken, samen met wat peper, zout, 1 tl harissa en de genoemde
kruiden. Breng eventueel verder op smaak met harissa, peper of zout. Schep het gehakt uit
de pan.

Doe wat kokosvet of bakvet van de spekjes in de pan, en fruit hierin de uien met de knoflook
en gember. Schep de helft uit de pan. Voeg aan de rest wat sesamolie toe en roerbak
de savooiekool beetgaar. Voeg de pindakaas, kokosmelk en tamari of Coconut Aminos toe.
Breng op smaak met peper en eventueel zout. Schep de savooiekool in een ovenschaal. Verdeel
de helft van het gehakt over de savooiekool.

Doe opnieuw wat vet in de pan en roerbak hierin de palmkool beetgaar. Voeg de rest van
de gefruite uien, het blikje tomatenpuree en de kokosmelk toe. Breng op smaak met peper.
Verdeel de palmkool over de gehaktlaag.

Dek af met de rest van het gehakt en de spekjes. Zet 10-15 minuten in een voorverwarmde
oven op 175◦C, of tot deze door en door warm is.

• Low carb

Opmerking: Je kunt deze schotel ook met andere koolsoorten maken. Kies één of twee
soorten uit boerenkool, spitskool, witte kool, Chinese kool of paksoi.
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